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Vtrmf yedinci yal 
t;o.7447 

Perşembe 
24 

~Ltat 9~8 
ıı.... ~ (lzmir) de çıkar, siyasal 

Londra gazeteleri; M. Çember· 
layna şiddetle hücum ediyorlar 

Avam kamarası, İşçi parti .. 
sinin takririni ·reddetti 

M. Edenin yerine Lord Halifaks getirildi. lngilte
re • ltalya müzakereleri için hamlıklara başlandı 
Balkan konseyi 

Hamdi NiizA•t Çan,ar 
Balkaa Hariciye Nasırlan koa• 

•JI 19nn Aakareda fçtimaa baelıyor. 
.....,,_ bir bedele, ıulJa bedef lae 
ft pratik tabım• metodlanaa malik 
olaa Ballıı:u utaab mlm...Uleriaia 
a.. toplaaıp aUleılerarau tiya•t 
••lllMla elaemmi7etle kutılanan 
W takip .. il. bir JaadiM tef1ril 
.._ ••a• •• •erattı içtimaı• bu. 
..._ayn ... .._., .. H ebe• 
.Uyed•uılu. 

Ba 11...ı,_. 99 eh .. •iye& te 
.. ••faki k .... y lfli ... ada ,orAo 
fllı11k d I• .... ı.ıerdea aaada 
ltir •• Balk•• aataatmı 18tkil •Ü• 
•.ıetlerla .llılleder nmiyeti U. 

duaJeki acıktai aaurluıaaa tebelıAr 

.. t••J1la etmeıiae ftıile l•tkil 
97le•ni11den il«ri ,:elmekıedir. 

Matarludadırı Mılletler cemi7•ti 
-.,hala .... içlımaıoda •• oauala 
Wılikıe cemiyet a umaemeaiado 
,.,.ı ............. tadıllb ,..,.,. 
.... (il) a. k••ituuıde belJi. ....... 4.,... lılillealew GHIİJ•li 

99 OD•• timdıld aiaamaam•i hık• 
kında dl,üadGklH.iai ı6y.e•itti• -····· .. ___ ....... .. -- ..... lefkll ........ (16) 
••• ••elde •ardar ki bat.. mlaa• 
latalar oaaa laeria de tekWt •• 
..._1&18 edi1ord11. Mı.ıtearrıs bir 
....... ..... tliüt hCl&ıla bOk4mel• 
'-'• •lltl•rek aepbe a lll.ı.n -.ır'
.. kup icabıaa ılre mali, iktıN• 
• W alMJıt aıkerl •eri '9dbirler 
_.. el•eleriDi bıir olaa ita 
aMtie a.1r a... d11Jetleria ltlae 
.....,... .. ltaaıaa tadili İlteDİyordL 

O ... ceaiyıt aiumaamal 
W .. • ... -..... ltilbHH 16 
- ...... lukka•••kl dlf4Dct-
...... •uru aataauaa ..... b de9• 
...... ..,le•••ifler " baa aaut 
• 1• 111 wa timdi Aakauda J•paea&I 
lfll• .. a .... enikleD IODN llb 
d••ll taalalll• .._itJercll. 

.... ....., ltd• ...... delaki .... ..,.d wu,.... .. aok&adaa ............ 
ı ... &.t.-W C...ral (il .. 

taMnl) ıa rl7aeetl al&uada 7apalacak 
.... lcd-•• -~ ..... 
._.. mft•Dt tabii h elaealtır. 

il ._ ke•ilellade tebelltr e41ea 
...... ....... .. pkihle ...... 
.-ı.wun 

t.rıc--. hama .. a..,._ glW 
lılJlk .. •Jeller cemiyete olaa ı..ı. 
lalsklah81 tebu •• 1tyid •diyorlar 
..... ,.. aiu•••-lade ... , ..... 
- lıiı ... illt yıpıı. ......... _ 
... .,....... .... •akdil klflk 
............. k11 ........... 
... ....... " Wllı•- 16 aa• 

Lontlratlan 
Pari1t 22 (A.A.) - 8. Dolbos, 

Pıriete Amerib n So•yet •ef irle
rlle y•pmıı olduJa ~6rl1melırde B. 
Bi&leria Datkuodaıı •• B. Edenia 
ia&if111aıiaa eoara hldiı olaa be7· 
Mlmııel YHİ)eli terk.it elJDit•ir. 

Salihiyeıtar mıhafil B. Çt'!m. 
berlıynın dllo akeam B. Şolau. !>ir 
telgraf g6adererek iki pı~mleht 

ara11adaki aotıımıda bir ı.4na deo 
'-iı klık ·ppılma uıı old u~uaa •• 
IMiıno meıı• eleı fn iki ınemlrkl"l 
araaında t• mıımile muta hık k~lıa••k ıuretıle musıkere •e ilalleıliJ. 
meıine drunı ed iJt et ~ini n da imi 

......... tek•ll•l .... ilkf ...... 
tel letrıkl mePııiııla hıt bir ·~ 
•Ue belelıfır olmıruıı olıfıığunu le• 
yld etme1i dikkale t•y.ıu bı&hao• 
makı11hr. 

-Sonu 6 ıncl salı1/0tlt!· 
• -··' l.ııiliz Har"ciqe Nazırı 

B. Rali/aks 

Kızılay ku/ umu yıtık k:ıngresi toplandı 
---.. -~--~~~ 

Kurumun bir yılhk yardım 
masrafı 17145 liradır . 

Atatürke tazim telgrafı çekildi, 
yeni merkez heyeti seçildi 

Şefim izden 
Halkevlerine 

Aa•arı, 22 (A.A.) - Bıllı:e•· 
ltrfain •it• ocı yıld6ııllmll dolayııi· 
le l»GUla Balke•lerinia .arıılmH 
Nfhh&ı •e gealldea u~gınm YCl· 
ee Şefe ıa ıaa telgr.ıflı Atatlrlı:Oa 
ll&fe&till ce'tıbı ayaea aeıreıliyorua: 

ümaı Atı&ürk 
Cam'har Batkaaı 

lttaabal 
Yarıttıtınıı bayık idHller 

lflade çalııarak g6ııerdiliııis ylk· 
..t Jaedefe bir ıa eftl Tarmılıı: 

lltiye• Ballıı:e•leri bagCla altıaca 
yald6almlnl teaabllretla katlalacb. 
lar. Ba ,a .. el •eıile ilo de iaaa •e 
Mllahldırıaı bir dalaa coıkaalak· 
larla tekrarladaler. Balke•lerimbin 
H Hodaa batlıbklanın aneder• 
kea JI" tuimlerilDİ• kabullal 
dca ederim. 

Dalailiye Ve kili •• C. B. P. 
pael .. ıu. teri 

Ş. Iaya 
llkril ıtıyı 
DaıailJye Vekili •e C. B. P • 

pati ıekreteri 
Ailk•ra 

C - Illtlr Mlııuadıki laki• 
tafamııda mlhim bir •adfe g6rea 
Balknlerlaia yıld6almCl mi••• .. 
.. tile Jlndrrai~iais ıeJgraftao çok 
atltebelliı oldam. 'l'etekklr eder 
ft Balke•leriae ıaarlu •e nurlu 
'9ht••lanada bıtarıbr dllerim. 

ATATÜRJ:: 

, ~ 

Mısır Kralı • 

Mayıs ortalarında memle-
kelimizi ziyaret edecekler 

ı.. ~ 

Mareşal Göringin ziyaretleri 

Avusturya Dahiliye Naz1rı 
radyoda bir söylev verdi 
Mareıal G5ring, Polonya Hariciye Nazırı 

ile mühim müzakerelerde bulunacak 

M. Hitl•r oe Aoıutlll',,, Dalıillg11 Naırı 
Vıqo•a, Z3 (Rt.dyo) - lılaretal lıbreıal G6ria1o ..... .,.. 

C~riag. bugfia bunıya plmit; ilta.. •i~a ormıauaa gidecü •e in••' ' 
yeada Har biye Naaın ile erklaı• orada hekliyeıa Poloa1• ea•laanllll 
barbiyel amamiy• reiıl •• Harici• B. M.aaiekl ile .llaree-J Bit ....... 
ye Nımrı ltolooel Bek tanfıadaa 1• i ·tihak edecektir. 
kıqalaamııhr. lıladıal G&riag. n......ı .... 

)lare~ıl C6riog. A1maa Nfıttt. Varenn,a dinecek .. BarW,. .. 
Jaaaeıiade .. nfjae •erilea ıiyafette a.n Koloael Bek ile mllai• ..... 

h111r buluomuıtar. - sona 8ncl ,,,,,l/Ml• -

Vekiller Heyeti S P O R : 

Ma~eıalımızın huzıı. Ege kupası fudbol şa 
rile toplandı piyonluğu müsabaka __ _ 

Ma,.,,ıal F~ozi Çakmak 
Aaakara, 23 (Haıaıl ••laehiıı· 

•iaden) - icra Vekilleri Beye&ı 22 
..bat 938 tarihiade BatTtkil B. Ce· 
W Bıyana riya1etiade •• Ceael 
~armay Baıkaaı Fe't'Si Çakmatıa 

lluaurile topl1amı11 mahtc:lir itler 
laeriode mlllıkeredı lıuluamattar. 

Aydın spor mıatakasının f 
çok iyi karşılandı 

Aydın Türkıpor mıntaı<asınıo 

(Ege kupası maçları) yapılması 
bıkkındı ço1c güzel ve yerinde 
teklifi, 1zmir T ürkspor kurJ m trn· 
ca da muvafık görü.mü}tÜr. Ege 

ge:ıçlerini birıbirile tanıttırmak 
ve spor temaalannı, ba mlaa· 
sebetle spor zevkini artırmak 
maksadıle her ıene (Ege ne
- Sanrı 8 inci salai/•de ... 

Şehir işleri münakaşası 

Kültürpark ve etibba oda· 
sı hikayesi · -Beyyineyi iyi gören bu 

efkar yapacaktır 

A 

umumı 

. . ' 
Bir •iri lif tellkld eltili yaaı. 

lan•• ce•ab "Yeren Te ba ceubını 
i1mimo ithaf eden uyıa Hakkı 

Omko~luoan yaaılanoı okudum. 

Yazan: Dr. Memdalı S. 
Yaulanmda pheiyab ........ 

Aim halde ilk defa ıabu• .. • W. 
••imek mecburiyetinde blchta .... 
dolayı marua g6rfllmomi cllleri& 

1 - Bay lımaıl Belli ile ... 
lapmıdılJma• .. aalaramı78_,.... 
e•ıh bir aokta ur kt. ilk .._ 
bana tatrih edeyim: 

........ ...... ur- uti7or· 
11116. a. •"letleria •ltal11uu 
.... .... ......... t1••i1• tıtld 
..... ılea taıNhb hit Wr mııpet 

Balkan Nazırları, aefirler ve mihmandarlar 
tarafından LiJ.lebıırgazda karıılanacaklar .• Pldna göre, yeni Meclis binası, fev-

Bu da iı tetkikinde Ti.._ 
mlrıcaaa. laıafa mGrec11t gilli ..... 
ini.il 7eri olup olmadata. 8ea ..... 
ff teakidde iti, kendileri gibi .. 
nmlyoram. Bea maaear tetkik tıf 
taDkid aıalleriae glke ••reket .... 
yoram. Etkilerden edebiyatta S..
HJ •• Emil Fıke., ıaribta Mwlt 
0-llt K~at Ye JpolitteD, iııe 7•'
lerdıa b1r çok Alman, Amerikıa .._ ,. ....... biükll taalaba41Jerl 

....,. ..... tedbirleria ıaaltikiu "** .... ltsak M•le&lu ikb ... 
.... ..,...... • •• ....-.. Oa al· 
........... Ugedle hit olma•H 
••.u.&•l•I ısrar ed• biı taabblld· 
.. kut.ı.oeklar, mlteunH karp 
....... MrlaClll.ilariDi eW. edeeek• 
iN& MlU .... r oeai7etl.&ia MNCe&i 
...... Wr karara U&erı ... 111...,. 
.... ..... ki.. tiilerJ•r• wı•ikled 
allıllaaNkelle81rHelbleoaldar ... 

JlllY~ .... ,.,. brp •• 
•ıdıH,l• ......... edilea aecrt tecl-
lıf,tlee ............. da ........ . 
....... tl8f11kl...t •ltkll ... , .. 
........ piklllne •• • .... .. 
... ..... ek 1ıı: ........ ldtr. 

-·-''-'~ 
Gen•ral ll•ttıbtı•ın A11iere ngelıatlnrle11 6lr intiha 

-.. Y•• a llnoa .. hUede -

kalade muhteşem alacaktır 

Şimdiki Millet Maclisl bi11ası 
......... ,, 23 (Buıaıl) - y .. ı •ediı biDHlDID plla mG11bakeıaaı, 

Vlya•aa~n •a meıhur mi•ırı.ruulu Dolam ay11er k1aındı. 
Yeaı ••cllı biD ............. yakaada baılaaacakıır. Bin., p'laı 16n 

t* ..-.. •• e11ıı111111ıa 

" bilbı"a Cbır 'e• Bnkıtoa ~ 
otorlarıa YHettitf n biadft t.ık;k 

H lenkid lıtıdlınoıa tarif etti&l 
DtUllf'r dal.iliode yap•yorum, r .. 
kidi bir ta~afh . d•~ıl, birırel ,.,.. 
yoram, kımıeyı ae tembel diye 
sem, ae de çılaıta diye •edaetmi• 
yora~. cBu iı oldu, bu İl te ol•• 
d t dıyorum. Bence tetkik badar . 
Bunları her bılde keadUeriaia de 
biimeleri l.b•mdır. Fılı.at ..... 
bilm,.aa. bu itt• bir .. yektaref .a. 
mak ;ıtivor1ır. Bea İM lıa tara •• 
lamıyoru111. 

2 - Makalede ehemmiye&• ,.. 
yaa i•i nokta •ardır: 

Biri 1tulliırpuk, diJeri ...... 
oda•ı ıoa ına hinı y•pılaı••• ... 

- .Sen• 9 •llCll .. idi.,. 





Çin tayyareleri,F ormoz·e ada 
(sını b·ombardıman ettiler 

••••••••• 
Bombardıman neticesinde bir çok cesim binalar 

Japon askeri tesisatı tahrip edildi 
Şanghay, 23 (Radyo)-J apon 

orduları, bugün Kuaj kalesini 
zabtetmişler ve hayli ilcrlemit· 
lerd· r. 

Hankeu, 22 (A.A.) - Çio 
Aj .:ını· 2112/938 tarihile bildi· 
rıyo' : 

Ts"npunun cenub bölgelin· 
deki Çin k taata ıiddetli muka• 
bil taarruzları sayesinde geçen 
hafta terkettiklcri Humy nehrinin 
ş·mal kry:sına tekrar varmı.
lardır. Nehrin ıimal aah•line 
çıkarılan 10,000 Japon Hkerin· 
den üç bini ölmüş ve geri 
lca!anı cenuba doj'ru çekilmiı· 
tir. Binden fazla Japon askeri 
Huayuını terketmiıtir. Şimdi 
J a ponlır bücumlaranı batı cıbe
t .nde Hopei iıtikımetinde 
şiddetlendiriyorlar. Ha:eo Ho
peının 60 mil dopıundaki 
Tasusiende mühim bir muha
rebe vukubulmaktadır. Taıinin~ 
Covıieıı ve Lianghıiatiendeki 
Japon kuvvetleri müb'm mik· 
tarda takviye almıı'ardır. Bütün 
bu noktalarda ve Sinhıiang ile 
Pınghan civarlanoda muharebe 
fiddetle devam etmektedir. 

Şangbay, 23 (Radyo) - Ja· 
pon askeri makamların tebli ğine 
.......... Japoa ordularındalbaza 
kumandanların Tokyoya çağırıl· 
maaı ve baıkumandanın detiş· 
tirilmeai muhaNmata nihayet 
•ermek manaıına altomamahdır. 
Bu makamlar, aaubuemabn 
f imdi ikinci 1Afbaya rirmiş U• 

lundutunu beyan etmitlerdir. 
Hankov, 23 (Radyo) - Çin 

tayyareleri buıün F ormoje ada• 
sanı bombardıman etmiılerdir. 

Çin tayyarelerinin att.ldan 
bombalar neticeıiade bir çok 
ces m binalar ve aakeri teıiaat 
harap olmuştur. 

• 
Mısır Kralı mayısta mem-
leketimizi ziyaret edecek 
Hariciye Vekilimiz de, Martta Mıaıra gi. 

tlerek Mısır ricalile lronuşacakhr •• 
l.tanbul. 23 (Huıuıi) - Huiciye Vekilimiz B. Tevf k Riiştü 

Aras, Martta Mısıra riderek M sır ricalile konuşacaktır. 
Mısır Krala Birinci Fanık ta mayısın ortastoda Autiirkün 

miaafiri olarak memleketimizi ziyaret edecek ve Y alovada otu· 
racaktır. 

Fransa, V1illi müdafaa işle
rine ehemmiyet veriyor 

Hava, Deniz. oe H:ırbiye Nezaretlerine 
kredi açac:ık mfJstalıil bir k:ııa kuruluyor. 

Pari1, 23 (Radyo) - Kabinenin dünkü içtimıanda, Milli Müda• 
faa işleri için müstakil bir k11a tesisi lc:ararlaştır .lmtştır. Bu ka• 
u; Milli Müdafaa ile alikadar; Havı, Deniz ve Harbiye Neza· 
retlerine kredi açacaktar. 

Kasayı idare edecek olan kömitenin rciai, Harbiye Nazırı M. 
Daladiyedir. 

Kabine, bu kasaya dair olan projeyi parlamentoya aevkeyle· 
miştir. FranlA. Mılli Midıfaa itlerine büyik ehemmiyet veriyor. 

Franko donanması, Valan
siyayı bombardıman etti 

Limanda bulunan (Brado) adındaki Fransız. 
vapuruna da bir · mermi düşttı .. 

Pariı, 23 (Radyo)-lhtililcilerin; Kanıryı, Al1Dirante Çervera 
O:yale Areı torpidoları. bıaıjn Vaiinıiya limanım bombardıman 
etmişlerdir. 

Portakal almak üzere limana zelmiş olan Brıde adındaki 
Franıız vapuruna da bir mermi düşmüş ve cüzi hasırat yapmııtır. 

Madrid, 23 (Radyo) .. - Burüo iki taraf arasında bıılıc:a faa· 
liyet merkezi Karyo ınıntakuı olnıuıtur. Asiler, kaybettikleri 
mevzileri mevz leri ele geçirmek içir1 çalışmıılarn da pjıkürtüJ· 
müılerdir. Madridio, cer1ubu gırbis:nde Cumhuriyetçiler yeni 
zaptettikleri meV7.ileri hbl,cim etmişlerdir. 

Belediyele~ Atatürk bugün Ankaraya 
Şahıa!ara küçük ıkra. h ' k . 

zatta bulanabile- are et edıyorlar 
cek/er lstanbul, 23 (H ıuıi) - Bü· 1ıtanbul, 23 (A.A.) - Bal· 

lıtanbul, 23 (Hususi) - Yeni 
beledıyelcr kanunu mucibince 
belediyeler; eıbasa, yirmi beş 
kuruşhn yirmi beı liraya kadar 
ikrazatta bulunabilecek '.erdir. 

Kavga esnasında 
Araya giren ekaeriya 

gürültüye gider 
lstan bul, 23 (Hususi) - Dün 

gece; Mercanda Ar f ıı111indeki 
sa b kalı, Rıfkı adında biriıile 
kavga ederken araya giren Ha· 
san adında bir şahıs, Ar fın 
kurşunun hedef olarak öldü. 
Katil, zabıtaca derhal yaka· 
landı. 

yük Şef, yar.n A ,karıy~ hare- kan antanta daimi konıey: nin 
k~t ed:ceklerdir. Ankaradaki top'antııı münase· 

Selinik, 23 (Radyo) - Yu· betiy:e bu sabah Belgraddan 
go.slavya Baş ve Dış Bakana şehr .m· ze gelen Belgrad elçi· 
Milan StonJinoviç Romanya miz B. Ali Haydar ile birlikte 
Hariciye N!zaret Müsteşarı M. Yugos!avya Hariciye Nezareti 
Pdrosko ve refakatlerindeki ki· s iyasi daire umum müdürü B. 
tip erle eksperler, bugiio Bel· Sm.Jian· ç ayni nezaret balkan 
grattın burayı muvasalat elmtı· ıubcs ı:fi B. Ristiç, Har:ciye 
!erdir. ıube şeflerinden B. GavriloAİç, 

Balkan konaoyi reisi General Avala Aj rnıı umum müdürü 
M !talc:sas ta burada bulun· 8. Yovanoviç. Vreme ıaz~tesi 
nıaktadır. muharriri Svitovıki de şehri· 

Üç devlet nazırları burün bu· m·ze ıelmiıler ve Perapalaa 
ıuai trenle lstaobula hareket edi. otelin., inm ılerd r. 

lıtanbul, 23 (Huıusi) - Bat· 
yo lar. 

Nazırlar, hudutlarda bir Türk kın konıeyi münaıebetile şeb· 
heyeti !le Yunan iıtan, Yugos· rimizde beklenen mısafir N ,. 

, Vekiller Heyeti mühim ka
rarlar verdi 

Genel Kurmayımızın da iıtirak ettifi bu top
lantıda yıiz otuzu mütecaviz karar alınmıştır 

Mareşal 
Voroşilof 

Rus ordusuna ih2net 
edenler için ne dedi? 

Moskova, 23 (Radyo)-Kızıl· 
o~dunun 20 inci yıldöoümii mü· 
nasebetile Moıkovanıa Milli 
tiyatrosunda dün bir tören ol· 
muı ve Mareıal Voroıilof bir 
ıöylev vermiıtir. 

Mareşal Voroıilof, bu söyle
vinde ezcümle ıunlarl ıöyle· 
miştir: 

-Rus ordusunun inhilili için 
ı'mdiye kadar görülen bir ta· 
kım hareketlerin akıbetini bep 
bilirsiniz. Bu hareketlerin ba· 
11nda kimlerin bulundutunu 
izaha )üzum görmüyorum. Y alnaı 
şunu beyan edeyim ki, bütün 
hainane tertibat, Mareşal Tuba· 
çefski tarafından alınmif bulu· 
nuyordu. 

Ankara, 23 (A.A.) - icra 
Vekilleri Heyeti 221211938 tari· 
hinde Baıvekil Celil Bayaran 
reisliği albnda Genel Kurmay 
Bqkanı Mareıal Fevzi Çakma
tın da huzurile toplanarak mah· 
telif iıler hakkında 13() u mü
tecaviz karar vermiı Ye bunlar 
araııoda a,atıdaki kararları da 
kabul etmiıtir: 

1 - Yeni yapılacak B. M. 
Meclisi binasına ait plin. 

2 - Fenerbabçe meairo 
meballinden hazineye ait kı,. 
mının 2290 11yılı kanuna zöre 
parasız olarak lanbul beledi· 
ye.ine terle, 

3 - 2-190 aayılı kanunun 7 
i~ci madde1ine röre 15,000 li· 
rayı ıeçen artırma, ekıiltme ve 
pazarlıklarda mahalli gazeteden 
bqka ilin yakılacak ilci ıazo
teden birinin Uluı olmaıı ve 
diterinin itin icabına röre bii
kOmet namına alakalı de.irelerce 
ıeç : lmeıi. 

~ 

4 - TürkiyeaEatonya mua· 
hedesi le verilen kontenjanlar· 
dan 938 A pozisyonuna ilive· 
ten yüz tonluk daba lcontenj an 
verilmeıi. 

5 - Ankara ile Etimesut 
radyo istasyonu aruında yapı• 
lıcalc 145,000 lira keıifli elek· 

M. Delbos trik ıebekeıinin paıarhkla An· 
kara elektrik ıirketine yaptml· 

Hariciye enciimenin. maıı. 

Moskovı, 22 (A.A.)-Yükaek 
Sovyet mecliıinin divanı Kızıl· 
ordunun 20 inci yıldönümü mü· 
naaebetile umumi af ilin etmit
tir. Bu aftan dovlete karı• cü· 
rüm iılemit olanlar müıteana 
o:mak üzere 3 aeneye kadar 
bap·ı cezasına mabk6m olanlar 
iıtıf ade etmektedirler. 

de beyanatta balanda 6 - Muhtelif vilayetlerin 
Paris, 23 (A.A.) - Mebusan 937 ıenelİ hu1111i idıre bldce. 

Meclisi Hariciye Encümeninde lerinde münakale yapılmaaına 
beyaııatta bulanan M. Delboı ve munzam tahıilAt verilmeaine 
Fransa ile lngiltere arasındaki müteallik büdce tetkik komiı· 
dostluğun ber zamankinden da· yonu kararlannın taıdilci. 
ba ziyade kuvvetli oldutunu 7 - 1683 numarah aıkerl 
beyan etmiştir. ve mülki tekaat kanununun 

M. Flandenin ıormut oldutu üçilncü maddesine 2936 nuıar 
bir suale cevap veren Hariciye ralı kanur.la eklenen F fıkraıı 
Nazırı, Londra ile Roma ara- mucibince mülki memurların ıi-
sındaki münkerelerin muvaffa· cilleri üzerioo tekaütlüklerinin 
kıyetle neticelcmmeıi halinde ıureti icrası ve tezkiye varaka· 
Frasanın da İtalya ile müzake- larantn tarzı tanzimi balckındaki 
rata girişcbilcceA-ini ıöylemiıtir. nizamname. 

Siyasi müşahitler mebuun 
meclisi bükilmetio harici ıiya· 8 - Emn:yet muamolit m•· 

murlara nizamnameai. 
ıeti hakkında cuma günü müıa· 
kereler o bulunacatı cihetle 9 - Emniyet tqkilita me· 
bari ciye encümeni içtimalarının mur ve müıtabdemlerinin kıya· 
büyük bir manayı tazammun fet ve tecbizatı hakkındaki ni· 
etmedit'ni beyan etmektedirler. zamname. 

r;e ·ı · • J 10 - Cami bademeıi nizam· 
.r l fStlnue nameaİD!n 21 inci maddeaini 

Fevkaldde tedbirler detiıtiren nizamname. 
11 - Hayvan satlık abıta. 

alındı Sl nizamnnmesinın 1 inci auıd • 
Kudüs, 23 (Radyo) - in- deı:oin detiıtirilmeaine ve 2inci 

giliz zabJa amirleri bir top· madde1inin kaldmlmaıına dair 
lantı •yaparak vaziyeti mü· olan nizamname. 
zakere etmiıler ve Major Hen• 12 _ Belgrad üniveraiteain· 
deı sonun 1 ölümünd~n ve deki iki Türk talebeye mukabil 
refikas nın yaralanmaaandao lıtanbul üniveraiteıiode tahlil 
sonra hasıl olan vaziyeti tetkik etmek üzere plen iki Yuıoa-
eylem'şlerdir. lav talebeye ayda 78 zor lin 

Bu toplantıdan sonra Nablua 
ve Tulkeri m yolu kapatdmıı yardım yapılmaaı, 
ve diter yollara zırhb otomo- 1) - Devlet Demiryolları 
billerlo jandarmalar ikame edil· S vaı atölyesi için ıetirilecek 
miştir. montaj iletlerinin muvakkat 
------------• kabul uıulü ile memlekete ıo-
zırları karşılamak üzere hususi kulmaıına izin verilmeai. 
b ;r tren, ıefir1erle mihmandar- 14 - lıtanbul kitap .. rayla· 
lan ham len Lüleburgava hare- ranın t11nifi itlerinde çal•ıtıra• 
ket etmiıtir. lacak memurlara aid kadronun 

Nızırlar, yana ıehrimizde bu- taıdiki. 

15 - Elizıtda yapılacak 
96, 923 lira 64 kuruı keşifli 
cüzam paviyonu inşaatı için 938 
yılına reçici taahbiid ıalihiyetı 
verilmeai. 

16 - Türkiye • İıveç t icaret 
ve klirinıi amlaımalaranda bazı 
taıbihler yapılmaaı. 

. 17 - l.taobulda et fiatleri· 
nin uc&aZlablması için belediye 
ve mahalli idareler eUeriode 
bulunan iskelelerden ıeçen kü
çii~ hayvan yavrularuıdan ah· 
nan 0/50 •• küçiik hayvanlar
dan alman 1 kur111.a 0125 ku-
rup ve büyik bq hayvan yav· 
rularında alın n 10 kuruşu 
da 2,50 kuru.. indirilmeai. 

18 - SS,829 lira ketifli Ber· 
ıama kaaabuı elektrik tesisatı· 
nın yenileomni ifiaia emuo· 
ten yaptınlmaıı, 

19 - A,ı ve aerom fiatleri 
için yeniden huırlanın liıtoain 
meriyete lconulma11, 

20 - Kütıbyanıa Emet ka· 
z11ıoın Kızılbuk k&yiindelci lit
ait madeni imtiyazıaıa Etlbank 
uhdeline ihaleıi, 

21 - Güven Tilrk anonim 
lirorta tirketi eau mukavele
nemeainin 1, 2, 35 ve 80 inal 
maddelerinin kaldırılması ve 
a iter maddelerİDİD madde DU• 

maralannın detiıtirilmui. 
22 - lçel viliyetinin merkez 

kaz111na batlı Yenilcöyde Baha· 
ettin ve Mubiddia Yunuı kar
deıler tarafından meydana çaka
nlan krom madeni imtiyazınıa 
adı geçenler uhdesine ihaleıi. 

23 - Çankaya caddeaindon 
ayrılıp küçük Ayrancıya aidea 
yol üzerindeki 1300, 1466, 1467 
.. ,.ı. imar ad.ı.n.. •a.ta~ 
bel imar vaziyetlerini ıa.tere• 
4501 11yılı plinın tasdiki. 

24 - Kireçlik kömür maden• 
leri T. A. Ş. eıaa mukavelen&• 
mesinin 7, 83 ve 100 üncü mad
delerinin detiıtirilmeai. 

25 - Türkiye imar banka11 
caaa muka veleoameıinia 5, 33, 
35, 39, 47, 79, 80, 84, 87 ve 
109 unoa maddelirinia detiıti· 
rilmeıi. 

26 - 1081 ıabıın Türk ... 
tandaılıtına alınma11, 

27 - Bazı sanayi ham mad· 
delerinin 937 mali yılı iptidat 
maddeler muafiyet cetveline id· 
bal edilmeıi. 

28 -Türkiye • Letonya ticıt· 
ret mukavelesinin tudıki bak• 
kındaki kanun liyiba11nıo yük· 
ıek mecliıe arzı. 

29 -Türkiye • Letonya tica· 
ret ve klirioı aolııma!arile 
merbutlaranın tasdiki ve buna 
müteallik kanun liyibaııaın yük
sele mecliıe arzı. 

Mehmed Sipaho 
Floransa oardı 

Floran1, 23 (Radyo) - Yu· 
goslavya Müoakallt Nazıra B. 
Mebmed Sipaho, bugün buraya 
relmit ve devlet memurları ta• 
rafından ka11ılanmııtır. 

8. Mebmed Sipabo. bazı fab
rikalarda tetkikat yapacaktır. 

Junacaklardır. 

----·--------------------------, Dörtler misakı 
Van R :bbentrob in. 
giliz ricaline telı. 
l "flerde bulunacak 

lavya ve Romenyanm Ankara 
tefir tarafından karıılanacak· 
lırdır. 

lstanbul, 23 (Hususi mubabi· 
rimizden) - Balkın konaeyi 
toplantısı münaaebetile Belgrad 
büyük elçimiz B. Ali Haydar 
Aktay ile birlikte Yugoslavya 
Hariciye Nezareti aiyad daire 
umum müdür~, müteaddit şef· 
leri, Avala Aıanaı umum mü· 
dürü ve Yugoılav Pzeteleri 
mümeuilleri Ankaraya ı•lmit· 

lzmir Palastan: 
Elhamra ı. Mm; Küıüph•ne Sineması 

Franıızca Sözlü 2 film birden 

Gary Cooperin 

Londra, 23 (Radyo) - (Dcyli 
Meyi) gazetesi ne göre; Alman• 
ya H ariciye Nazırı ( Von Rıb
bentrob), Londraya gider ıit· 
mez dörtler m·sakı için lnriliz 
ricaline baz ı tekliflerde bulu• 
nacaktır. lerdir. 

o. Yoqwılara kuvvet. Wilff + 

Mardi gira karnavılluı münasebetile salonlarımızda 26 
ıubat 1938 cumartesi günü akşamı ıabaha kadar Maskeli 
ve Koıtümlü bir balo verilecektir. Zengin kotiyoo ve ıürp· 
rizler hazırlanmaktadır. Masaların evciden tutulmaıı rica 
olunur. 

Siyah elbiae ve maıke gİJlmek mecbıı· 
riyeti yoktur 

lzmir Palas 

Deniz 
Kahramanları 

Sonya Henienin 
DEVLET KUŞU 





21 f I rl -

- ::J3 

Dartanyan, . M. dö 
Po:rt s ve 

Y o:zan: Aleksandt Uüma 

en o .ra sıra ile Atos, rev 
a is·n ev erine uğradı 

- Onlar hakkmda bir ha· 
ber aldınız m, d ye ben de 
size soracaktım. 

- Hiç bir h ber ..• 
- Şeyi Ben onları yolda 

bıraktım; Portos bir düello se· 
bebilc Şantellide kaldı; Aram is 
omuzundan yediği bir kurşun· 
dan doiayı Krevekö de kaldı; 
Atos ise kalpazanlık töhmeti 
ile Amyende tevkif edildi. 

- Bakınız helel Siz naili 
kurtulabildin iz? 

- itiraf ederim ki, efendim, 
benim kurtuluşum alda sığmaz; 
rötsümde açılan bir yara ve 
Kont dö Vardt, balı üzerine 
yapışmış bir kelebek gibi, Kale 
ıokaklarana çiviliyerek ..• 

- işte bir dahal Vard kar· 
diaalin bir adamı ve Roşefor· 
bin ye§'enidir. f a\cat dur, dos
tum, aklama bir şey geldi. 

- Söyleyiniz, efendim. 
- Sizin yerinizde olsam, 

kardinal beni Pariste ararken 
ben davulsuz. dümbeleks"z Pi· 
kardi yolunu tutar ve üç arka· 
dqımı araştırırdım. Ne müna· 
botJ doğrusu onlar tarafınızdan 
aranma ğa layıktır. 

- Hakkınız var, efendim, 
yarın yola çıkarım. 

- Yarm bal Ni;in bu ak· 
1&111 dekil? 

- Bu akşam, efendim, Pa
n.e rNülecok çok mühim bir 
itim var. 

- Ahi delikanlı, delikanlı! 
Gcac &şılcdaılılc değil mi? .• 
Dikkat et, tekrar ediyorum, 
dikkat eti Bizi mahvetmiş Qlan 
kadındır, hala mahvediyor ve 
laer zaman mahvedecektir ... Na· 
lilaatimi tutup ba -aqam yol 
91lcıaıa. 

- Mümkün değil, efendim. 
- Demek ıöz verdiniz? 
- Evet, efendim. 
- Ehi o başka, fakat bu 

akpm öldürülmezseniz yarın 
ıola çıkacağınıza ıöz veriniz. 

- Söz veririm, efendim. 
- Para ister misiniz? 
- Henüz elli pistolum var. 

Zannederim lci yeter. 
- Ya arkadaşlarınızın? 
- ihtiyaçları olduğunu zan· 

aetmem, Paristen çıkarken her 
birim

0

ı:in cebinde yetmiı beşer 
piıtolumuz vardı. 

Yo'a çıkmazdan evel gene 
s zi görecek miyi ? 

- Yen ı bir şey zuhur etmezse 
zannetmem, efendıoı. 

- O halde, yolunu% aç k 
olsun. 

- Teşekkir ederim, efendim. 
Oartany n M. dö Trevilin si· 

lahşorları hakkında gösterdiği 

a1akadan p k mütehassis olarak 
veda edip gitti. 

Sıra ile Atos, Portos ve Ara· 
misin evine u'rrad . H ç birisi 
g im 'm ·şti. Hiz11etçileri de ev
de bulunmadılc arı iç n ne efen· 
diler ve ne de hiımetç"leri 

hakkında bir malumat edine
memişti. 

Metreslerinden haber alabil· 
mek akl ı na geldi amma Portos 
ile Aram;s n me reslerini tanı· 

madığı gibi Atosun metresi de 
yoktu. 

Muhafızlar kışlası önünde~ 
geçerken ahırlara baktı ; dört 
attan üçü gelmişti. Pfanşenin 
onlan tımar etmekle ve ikisinin 
tımarını bitirmiş olduğunu hay· 
retle gördü. Planşe onu görün· 
ce dedi ki: 

- Ahi efendim, iyi oldu da 
sizi gördüm .• 

- Ne var, Planşe? 
,__ Ev saqibimız M. Bo'1BS· 

yöye emrıiyetın ·z var mı? 
- Benim mi? Hiç bir zaman! 
- Oııl Çok haklıs .n z, efen· 

dim. 
- Fakat, niçin sordun? 
- Çünkü, ı"z orıunla konu· 

'Şurken lakır dıların z işitemiyor· 

dum ammn gözetliyordum. R'!n· 
ginin iki üç kere değiştiğini 
farket :m .. 

- Alam sen del 
- Efendimizin z }ı.,j mek· 

tupla me}gu1 bulundağıı 1çın 
farkın!l varamıyorlardı ; fakat, 
mektupların acayip bir surette 
eve girmesinden kuşkulandığın 

için çehresinin bütün halini 
gözden kaçırmadım. 

- Ne anladın? 
Hıyanet, efendim. 

- Ya .... 
- Oihaaı var; ef!ndimiz kö· 

şeyi döner dönmez, Bonasyö 
şapkasını kaptı, kapısını ka· 
padı, ve hemen sokağ n karşı 
tarafına do~ru seğirtti. 

- Haki• görünüyorsun, Plan-

şe; bu hallerin ht'psi şüphe ve
rir; fak t bu ballerın sebebini 
öğ. eninceye kadar ev kiramızı 
verm ·y~ce~ımize emin oJ. 

- Efendimiı alay cd yorsa· 
nuz amma göreceksiniz! 

- Ne demek istiyorsun, 
Pla:ışe?... Mektupta mutlak bu 
akş 1m buluşmamız yazıla!. 

- Efendimiz bu akşamki 
gezintilerinden vazgeç' yorlar mı? 

- B lakis, Planşe; Bonasyö 
hakkındaki ışuphenin arttığı nis· 
bette, seni meraka dü~üren o 
mektupta yazılmış olan davete 
g ·tmek hususundaki inadım ar
tıyor .• 

- Kararın · z kat'i midir? 
- Pek k1t'i dostum saat 

dokuzda burada bulun, ge.ip 
seni alacağ ı m. 

Pianşe, efendisini meramın· 
dan vazgeçırmek mümkjn ola
m y cağmı an 1 adığından içini 
çekerek üçüncü atı n tımar.na 
koyuldu. 

Dartanyana g.elince, çok ihti· 
yatlı bir genç o duğu ıç n, evi· 
ne döneceği yerde, dört Bl'ka· 
daşın tırıl zamanında kendile· 
rine çikolata z·ya eti vermiş 

olan Gaskonyal. p::ıpazın ev.ine 
giderek yemeğir'li orada yidı . 

xxıv 

PAV ! YON 
S at dokuzda Dartanyan mu

hafız lar kışlasına g~ımişt4 . PJan· 
şeyi müsel ıah buldu; dördüncü 
at da gelmişti. 

PJanşe karabinasını ve taban· 
casını tak ınmışt; Dartanyan kı· 

lıcın' kuşanın ş ve iki tabanca· 
sını kemerine takmıştı. Çok 
karanl k olduğu için yola çı· 
kışlarını kimse görmemişti. 

P anşe, efend s"nin peşinden 
ve on adım kadar gerisinde 
gidiyordu. 

Şehir dahilinde bulundukça, 
Planşe, kendisince tayin ettiği 
mesafeyi muhafaza ediyordu; 
fakat yol tenhalaşmağ!l ve ka· 
ranhk

0

aşmağa başlay nca efen• 
disine yaklaşmağa başlamıştı. 

Nihayet Bulonya ormanma 
girince efendisine büsbütün so
kularak yanyana gitmeğe lbaş
ladılar. Filhakika, uzun ağaç
!ann dalga\anması ve ay ışığı· 

mn karanuk orman çine g r ışi J 

kend sin epeyce ürkütmP2'e baş· 

Y, ş ıne v .. cıl k 
Bu yıl, Tariş (Üzüm Kuru· 

munun)' yaş meyva ihracatına 
daha büyuk bir e'ıemmiyet ve· 
receğıni, kavun ve yaş üzümden 
başka dom at d ihraç edeceğ: ni 
öğreniyoruz. 

Üzlim Kurumu, bu yıl yap· 
ma" isted iği domat ihracı için 
yerli domat cinsler nin yabancı 
p zarlard ırağbet görmiyeceğini 
ve b .lbassa Londra p·yasasında 
Amer.lc n c ns domatların mak
bul olduğunu bildiğ'i nden Ame· 
rikadan tohum getirtmiş ve 
turfanda mahsul yetiştiren sa
halarda ektirtmiştir. 

Kurum, bu harekelile, yaş 
meyva ve sebz !ciliğim i z" n İn· 
kişafı için çok isabetli bir adım 
atmış otuyor. 

Türkiye, bususıle Ege i ktısadi 
mıntakası, şüphe yok ki, be· 
men bütün dünya meyva ve 
mahsullerinin vata-ı1d r. Fak!lt, 
bununla beraber, E~de yetişen 
yüzlerce ç~it meyvalar, sayılı 
ihraç ürünlerimizi dahil etmez· 
s-k, yabancı pazarlarda rağbet 
görmemekted r. Bunun en mü· 
him sebeplerinden biri de şe· 
kild ir. Yabancı p.azarlarda rağ· 
bet gören m yvalar, faraza ce· 
viz büyüklü~ünde kirıızlar, kü· 
çük kavun büyü'ıclüğünde şef· 
taliler, şeklile, büyüklüğile, göze 
hoş gö·ünüş\erile sofralan ıüs

liyen meyva lardır. 
B ız m meyvalarım ·z, ne kadar 

nefis o lursn olsun, kıt'alarının 
küç~klü~ü, şekillerinin o kadar 
g "izel 01mayışı ile yabancı pa· 
zıı rların rağbetini kaunamamak· 
tadır. Bunun içindir ki, beynel· 
milel piyasa ııın isteğin· bilerek, 
har· çten tohum ve fı dan getir· 
mek ve ona gör:: mahsul yetiş· 
tirmek yaş meyva ve !ebzeci· 
liğimizin inkişafında en lüzumlu 
b"r iştir. 

Üzüm Kurumu, ilk tüzumlu 
adımı atmış oldu. Her mahsul 
iç1n bu suretle atılacak adım· 
ların, yaş meyva ve sebze ih. 
ncatımızda bizi en azak ülke
lt"re kadar götüreb:leceğine ve 
mahreç bulduracağma şüphe 

yoktur. 
Neiad Bö~iirten .............. ~ .. 

Jamıştı. Dartanyan hizmetç.sinın 

fikrinden mutat hilafı şeyler 
geçtiğini farkederek dedi ki: 

- Ey, Planşe efendi! Ne 
oluyo .. uz bakalım? 

- Şu ormanlar kiliselere 
benzemiyor mu, efendim? 

- Niçin, Planşe? 
- Çünkü burada da kilise 

g ibi yüksek sesle konuşmata 
cesaret edemiyoruz! 

-Sanrı oar-

T drika No. , 
91 Inkılab hatıralarından 1 

Mehmud Şevket Paşa ıi!ltkunda: "Ben ve bütün arkadaşlarım 
kanunuesasi için, meşrutiyet idaı:~ için yemin etmiştik,, dedi 
Arzı itizar büyük m·kyasta bir ırtıca ~l'lr- nizi bild ğim ı çin: 

dır. Mürtecılerı n sözleri yapıl• D.:r hal lstanbulda asayışın 
[Dünkü nüshamızdaki tcfri· 

icada bir atlama hatası yap l· 
mış~ır. Mahmud Şev .et paş mn 
nutuklarının b.r çok kısımları 

laer nasılsa unutulmuş olduğu 
ıörü.müştür. Bugün unutulan 
kısım konulmuş ve tasbihahn 
yapılacak cihetleri izah cdı lmiş· 
tir. Bu huıasta mJhterem kari· 
lerimizden özürler dileriz.] 

Dünkü tefrikamızın ıkinci sü· 
tununun yedınci satırındaki 

cümle sonu olan ibarettir keli· 
mesinden sonra: 

Millet Meclisi için hali ini· 
latta mıdır denıldiği halde mt-c• 
lis hJkkında y lnız açıktır gıbi 
kat'ıyet ıfh ı. m etmiyen kel ime· 
lerden de mebuslardan bir çok· 
ları:ıın svak binden haberdar 
o'.unamadığı kanaati tah ssül 
et• tti~. Bınaeualeyb .ortada 

nıaz onların k11faıarı kesil r. iadesiıi ve yirm1 dört saate 
(P:ışan 1 n ısrarına rağmen bu kadar isyan eden efradın ya· 
cü nle da k.kalarca devam eden kal anarak ceıalarrn1 ı;?"Örmek 
bir alkış tufanına sebep ol· Ü7.ere mahfuz n S ·la ıiğe gön· 
muşt u). . derilmeleri ve kanuna uygun 

Mahmud Şevket paş!l kağıdı olmıyarak çekilen kabinenin ış 
tutan elini aşrğı ind.rerek: başına getirilmesi, aksi halde 

Arkadaşlar! dökjlecek kani rın bütün mes-
Ben ve bütün arkadaşlarım uliyeti sizlere ait olmak üzere 

kanunuesasi için, meşrutiyeti ordumla lstanbul üzerine hare· 
idare iç"n yemin etm ştik. Meş· ket edileceğini yazdım. (Bu 
rutiyete darbe değil yan gözle cümleler de aıkışlarla ve varol 
baktırm1yacaktık. İşte vatana ve sad a!arile karşılanmıştı.) 
namusa karşı yaptı~ımız ahdin Ve bundsn sonra arkadaşfar 
tatb ı ki g·inü gelmiştir. Ben şimdi beyhude geçirilecek bir dakika 
size ıöy iıece ~im işleri yapm 1· boş vaktimiz olmadığı için vazı· 
mıs olsam belki bana vazife fenin ehemmiyet ve ciddiyetile 
eksik yapılmıştır, diyecektiniz. mütenasib olarak işe başlad k. 

1 

Kumandanınız otan ben ettiği· YapıJan işler şöylece hulasa 
miz yeminin uğrunda zerrece olunabilir: 
tercddüd etmd,sizin ölecet... 1- Osmanlı bankasına faz1a 

paranın lstanbuJa gönderilme
mesıni bir tezkere ile bildirdim. 
Bankaya bir de zabit kumanda· 
sında bir müfreze gönderttim. 

2 - Selanik İstanbul iltisak 
hattına bundan böyle lstanbut
dan gelecek malci ne ve vagon· 
lann kat'ıyyı-n geri gönderil
m yerek ordu emrin le olarak 
Selanikte al ko:ıulmaıını yaz· 
dım. 

3 - Selanikten itibaren hat 
boyuna tendü. eden redıf kıta
ahnın seferber ve niz-.ımiye 
taburlarının da emre amade bu
lunmalannı bıldirdim. 

4 - ikinci ordu kumanda
nile derakap makine başında 
muhaberey .. · girişt m. ikinci or· 
dunun bu harekete ne mıktar 
kuvvetle iştirak edebileceğini 
ôğ ·enmek istedim. 

- Sonu flar -

H~ca ' birdenbire yerinden 
sı çrar ve ürker gibi oldu. Nec· 
miye sordu: 

- Ne oluyorsun şekerimi. 
Hoca: 
- Heç ·dedi· aha rnasamııı 

altmda ayaklarıma · bir şey do· 
bundu da. 

- Ôy:e mi c"ciml. Öyle mi 
şekerimi. Belki lcedi girmiştir 
odaya .. 

Hoca, birdenbire gene sıç· 
radı: 

- Hele baban bir şu tırebe· 
zenin at.na... Bağa mı öyle ge· 
lir, yohsam .• 

Ihsan e~ilip bakar gibi oldu: 
- Vay köpoğlusu, taze ba· 

caklara bordalamış. Herifin huy
lanması tekin deği • 

V,e baş·nı kaldırdı. 
- Bir şeyler yok efendi baz· 

retleri, keyfine bak 
N ecmiye kadehı tekrar do1· 

durmuştu. Fakat Bak.agö1 Sa· 
niba f ı rladı: 

- Benim elimden, benim 
etimden .. 

Durmuşun şaşı gözleri, garip 
gar•p parlamağa başlamı ştı. 

N _reye düştüğünün farkında 

değildi. Fakat kendi kendine: 
- U e Durmuş -diyordu· ba· 

şına daha ne' er gelecek? Şu 
Şeyh Küşteri denilen so ta kişi 
bah sana neler etti? 

Saniha, birdenbire çıplak kol· 
larını hocanın boynuna dolad, 
v .. kadehi, Durmuşun ağzına 
dayad ı : 

- Haydi şekeri m, canımın 

içi .. 
Durmuş: 
- B 1ğa öyle deme babayın .• 

Can dediği 1 Cenabıhak efen
d imize verilir. Şeker dcd ığ o 
ıse .. 

iş yavaş yavaş alaya bın iyor· 
du. Masanın altında, kızların 
bac1klnrı hocanın bacaklarına 

sarılıyordu. 
Durmuş kad,.hi dikti ve ha· 

ş ını iki yana şöyle bir aaU dı: 
- Oıdu ola .1 gayrik ·diye 

mırıldandı· Givur İzmirin ha· 
cısı da böyle, hocası da böyle. 

Nehaventten gazel biter bit· 
mcz fasıl da başladı: 

Ahteri düşkün garip aşıkı 

avareyim 
Gün iibi deryayı aşkında 

gezer biçareyim 
Altındiş N !Zif: 
- Yaşşşşa, be hafız, murada 

er!.. 
Naras· nı bastı. Kadehlerin 

arkaaı işliyordu. Durmuş, yavaş 

yavaş kafasının dö:ıdüğünü, 

damarlarının tutuş ' uğunu ve 
içinin de yandığını duyuyordu. 
Fakat, bu defa, vapurdakindcn 
daha başka bir keyfi 1 dima
ğında estiğini de görüyordu. 
Çünkü laf değil. Sürmeli soka· 
ğın en ısyılı, en c velek, en 
fettan ve oynak mahsulleri 
arasında idi. Fa kat buna rağe 
men, ihsana döıüp sordu: 

- Bey nirde galdı, gelmiye· 
<:ek mi? 

- Gelmez olur mu h·ç ho· 
cam?. Hem .seni görünce öyle 
aevınecck ki... Musaade eder· 
seniz, nevaya geçsinler, bir 
çiftetelli tutturalım .. 

- O da ne ola!. 
- A, sen çiftetelli oyununu 

bilmez misin? 
- N rden bilecen be oğ1.1ıl. 
- Hani Mevleviler tekkede 

dönerler yal .. 
- He .. 
- lşte onun başka bir çe· 

şidi .. 
Necmiye a•ıldı: 

- Aman ~orma hocam, öyle 

bir oyan ki... 

ş yh 
KUştarJ 

Ve k1dın, Garbise seslendi: 
- Haydi ağam, şöyle neva· 

dan ... 

Sı:ız!ar, derhal yeniden akord 
edildı ve m Z"ap, udun göğsün
de kabadan neva üzerinde do· 
laşma§'a baş!adı. Arkasından 
da avuç] rla tempo tuthıruldu. 

Ihsan bağırdı: 
- Kızlar kalkın .. 
Necmiye ile Saniha fırladı lar. 

Hocanın gözlerindeki bozukluk 
ve bulutlar, gittikçe artıyordu. 
D ırmu,un, sanki çenesi titri· 
yordu. 

iki genç lutdm, odamn boş 
kısmında dönmcğe başlamış· 
!ardı. Hakıkaten mükemmel 
bir çiftetelli tutturmuşlardı •• 
Şimd ı göbekler atıyor, kalça· 

lar dönüyor, gerdanlar kırılıyor 
ve gö~üsler titriyordu .. 

Durmuş, afallamıştı.. Ihsan, 
Sanı haya bir göz kırptı •. 

Saniha, yavaş yavaş, ökçele
rile de yere vurarak bir daire 
çizdi ve Durmuşun tam yanına 
geldi .. 

Souu var -

Balkan konseyi 
- Başı 1 inci sahi/ede -

Anc..k acaha (16) ıocı maddeni11 
ilguile ma.kııad hoıı l olacak mıdır?. 

lete bütun metele buradadır 
Uoutııwapı ki. MilJetler cemiy•• 

bııgOn ve"eceği kararlar için 'kovvel 
teyidiyedeu mahromdor. Kararlarım 

dedetlere 1:oria kabul ve tatbik el. 
tirecek bir mevkide df'~ildir. Cemi. 

yeıiıı hugGnk:ü f&rlla r içinde yeg•• 
mauau 16 ıocı maddede top&-_. 
l•dır. O.oa ort•d•a kalJırdıoıı m • 
Cf!uevrede kuru : mu~ olan Mılletleı 

cemiyeıioin Te onun moazzam teı 

kilLtıoıo hiç bir kıymeti kalmı• 
yıcıktır. 

Y ıınn. bcrlıangi bir taraftaıı 
herhangi bir turroza ağrıyacak olu 
Lir dcvıet. Milletler cemiyetine)~ 
ne gibi bir mQzabaret sörecekfü ki 
bugao oraya bağlı kalma~to. onu• 
İitilzam •llirdiği büyficek külf•tler4 
tahammül etmekte bir l't1hep göre 
bitsiıı?. Ortada bir 16 ıucı maddt 
v" onun 'tatbiki :iimidleri olmaıeı 
bittabi hitI .• 

Milletler cemiyeı;ne bfil o ate 
mio nizamına korumağ• memar m 
esair ve yüke.it bir mahiyet nril 
meıi hteniyorııa evelemirde halle 
dilmesi lbımgeleo nokta builur. 

Halbuki ·cemiyeti bilkumetlerlı 
murahbaelanndaa murekkep bh 

kulı:Ja. cemiyet halinden çıkanı 

milleılerin marahha larmdan mftrek 

kep To maddi kovvei tf'yitliyey4 
malik bakik.'i bir Milletler cemi~&ı 

laaliae getirm11,ge dilnyanıo bugünld 
fBrtları m 6ıaid değildir. 

Şu halde "e bıı f'a eu ı ook: 
tamu halli imkAnı olmadığına gôr0ı 
oö1Je böyle b ir teminat malıiyetinl 

olıuu muhafaıa eden 16 ıo"...ı mad 
dıoye dok uomak cemiyeti huıbutu• 

i1J• etmekle mftıni olur ki euU 
id,.alioe bağlı olan hiç bil' devlet 
buna ratt olmama!ıdır. 

Yann Ankarada içtimalanna 
lbaılıyacalt Balkan anıautı,. &:oo ) i 
oin de ayni 'D•liceye "araca.,ı , 
emin <lhbiliriz. 
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TRENLER: 

G k - .. dk vam amarası, İşçi parti-ene an ve ateş ıçın e ıvranıyor-

İrmirden her a:ılıı kslkH treı. 
Jerin hareket 11atleri.. 

Aydın lıattı: Alsa11eaTa 
f1ınir°Karakun•Aoltan: PuU'• 

tr•i. ('ıırt•mh.. cuma. pa.zat g4Dleri 
Hat 2 l.:f) ıi~. du! Çünkii bir kızın t~h.ta geçmesi sinin takririni reddetti 

mevzuubahıstı 
1rmir • Nazilli: Bar gb ••t 

15,40 da 

79 ııncrı asrrJa yaşamış maruf ls!Janyo 1 resJamı Goyanın 
"Dahili lıarbin /acia 7

arı. adlı tablosu 
Çin uzaktır; o adaki büyüle ru:muştur; lspanyol kanı, bu 

ve kanlı fac·anın akisleri b ze bedbaht topraklara gene İ•pan· 
tamamile ge.emiyor. Fakat Is· yol elıle bo , bol akıblmıştır. 
panva Avrupanm, cihan yolları Bundan takr:ben yüz sene 
üzerinde bulunan bir memleke· C' el ispanyada gene bugünkü 
tıdir; burada devam edegelen gibi korkunç bir dahdi harb 
facia, b.ze bütün teferrüatile hüküm sürüyordu. Bir asır 
malümdur. cvelkı dah.li h:1rb lsp1nyada 

ispanya, bugünkü fac·ayı ilk tam beş sene, 1834 en 18::9 
defa görmüyor; ıS;>anyan.n top· sencs•ne kadar v~ en feci sah· 
rakları. düşm n kanından zıya· neleri de 18-6 senuınJc görül· 
de kendı ev adın n kanile yuğ• m"" ştür. 

H rb eden:er kimlerdi? Is
pınyolhrl 

Ne içi ı?.. Diye sorm1ğa lü-
1 - Ressam Cdal U-er ta· zum yo~tur; çcınkii o z1mankı 

rafından ev miz:il'! mubteııf san· 
at oıcullarrna a.t b;r seri kon• 
ferans verılecek ve ayn zaman· 
da meşhur tab ol&rın kopyeleri 
de projeksiyonla gösterılecek· 
tir. K'> lferanslara h.:r h fta 
ç'rş,mba gü ıu akşamla ı saat 
19,30 dıı başlanacak ır. Ko ıfe· 
ranslar yedi hafta devım ed·· 
cf"k ve ilk ko ıferanı 2 ma t 
9 8 çarşamba günü verilec:k· 
tir. Mevzu ar şunlardm 

1 - P. mitifler 
il - On altıncı asır ltalyan 

san 'atı 

111 - On yedinci asırda Is· 
panvol ve Hollanda san'atı 

iV - On yedmci ve on se
k z nci asıdı Fransız vo lngi· 
1 z meslekleri 

V - Ondokuzuncu asır Fran· 
11z san'ata 

VI - Modern san'at 
VIll - Türk san'ab: Mimari, 
dekorasyon, minyatür. 

2 - 25/2/938 tar hine rast· 
lıyan cuma g.inü akşımı saat 
18 de m mar Bay Necmeddin 
Emre tarafından (Aydın oğul· 
lnrının mimari eserleri) hakkın• 
da proj!ksiyonlu bir konferans 
verilecektir. Bu kıymetli konfe· 
ransa bütün yurddaş

0

lar davet· 
lidir .. 

3 - Ev"miz salonunda her 
hafta perşembe günü akşamı 
saat 20 de bütü ı yurddaşlara 
karagöz oyunu oynacaktır. Pa· 
ras z olan bu karagöz oyununa 
bütün lzm "rliler davetlidir. 

4 - H.ılkevim"z M:.istahkem 
Mevki bando ,efi Bay Galihin 
idaresinde bir H ılkevı bandosu 
teşkıl edece:Ctir. o~vamh ve 
beves1i çalıırnak heves nde o~an 
müzisyenler111 kayıtlarını yap· 
tırmak Üzere evimiz sekreterli· 
ğine baş v1.1 ma'11 ı b ldirilir. 

S - 26/'2/938 Cumartesi ak· 
şamı s:aat 21 de ev miz Ha k 
dersan~leri ko:nitesıoın yıllık 
eğ'ent si vardır. 

6 - 24/2/938 perşembe gü
nü sut 16 3) dt kitapsarav ve 
ya ın ve saat 16 da köycü.er 
komitesinin top.aııtıları varJır. 

d h li ha p:erdı!, ha ledanlaran 
ıh~.ras tek s!bep te~ıciJ ed!rd 1 
1834 • :839 dcıhili harbinde bir 
ta afta henüz küç.ilc o an ık ncı 

fzıbe.Janın hhtıu mui-a'aza 
içi 1 g~r.ç ve dul kral çe Muya 
K stıııa, beri tar .ıf .a l ıf.rnt 
Don Karlos vardı. Don Kulo, 
İz bel a 'lHI amcası idil 

1713 do ikinci Filib neşretf ği 
b r kcınuı1 i " h·rnedırn erkanın· 
dan o an kadınlar111 veliandl k 
ve tahtcı. g çme.-: haklarını lg1 
etm"ştı. F Kat yed ııc Fı!rd na· 
tın, e.k~k ev a l olmıl ğı iç n 
henüz yerai doğını.ı~ olara kızı 

lzabe"a;ı v~li.ih J o!arak ili.1 
etm · şti. 

Yedi 1ci Ferd·nand, kızını ço'~ 
garip bir terb · y~ ile yetiştirmiş 
ıdi: lzabelliya daima ask~ri 
elb"seler g .ydirilir; en küçük 
b "r f rutta asker ve ubitlerle 
~örüştürülür, askeri merasim n 
hepsinde hazır bulundurulur ve 
öldürmek, askerlerle yerler zap· 
tetmek, hatta askeri bir zafrr
den sonra kati imlerm iyilıği 
hakkında hikayeler, maceralar 
anlatılır, zulüm ve ima terbiyesi 
ver 1 rdi. 

Küçük lzabeltida bu terb·ye· 
nin tesiri bJyük ve derin ol· 
muş·ur ; ve bir gün askeri bir 
resni geçi:ii, resmi geç"d dola· 
y:sile meydana top·anm ş halkı 
sarayın pencerf'S nden seyreder· 
kcn, bu küçük kız ark_ d.ış· 

larına: 
- Bu askı>rler, bu toplarla 

bu halkı neden öl:lürüyorlarl 
dem şt; rJ 

Dvl kraliçe Mari ve kızı icra· 
liçe lzabella, lıberalleri etrafına 
topl1mış, Don Karlos dıt Papa· 
lak taraftar larile katolikleri tem· 
sil ed yordu. 

Pariste 1934 te neşrolunan 
•lı<i ıci lzeb~lla. adlı esrde, o 
umank vaz yet· bugünden bıh· 
ıed ı lıyo ·muş g.bi • şöy.ece tır.f 
ed lınıştir: 

•Kraliçeye muhal f olan par· 
tiler ar ıs nda gizli bır faalıyet 
hüküm siiruyor, şah:!ıi menfaat· 
ler de bu faaliyet körüklüyor· 

-------------
M. Edenin yerine Lord Halif aks getirildi. lngilte-

lımir·D\Oniıti: Salı, fM'!',embe. 
<'Umarteei ,tlnlt1ri •Ht 6,30 da 

İzmir·Tire-Ôdemit: Henıbıla 111t 

~.3!l de bir katır: her akııın ••t 
17,30 Ôdf'nıiıe bir aıeıı. 16,30 da 
TıreTe otoraT. 

re - ltalya müzakereleri ~çin hazırlıklara başlandı 
- Başı 7 inci sahi/eda -

Londra, 23 (Radyo) - Oip
lom asi mehafil, m lii hükumet 
tarafından eldo ed len ekseri· 
vetio pelc nafiz eldutunu be
y Jn ediyorlar. 

Milli meselelerin müzakere'e· 
rinde verilen reye nazaran in. 
gilterenin le>n siyaset değiıik· 
1 ti müzakerelor:nde verilen 
rey miktarı 100 noksani:odir. 
Muhafazakarlardan ~O kiıi müa· 
knkif kalml,tır. 

rirde B. Çem1..>cr, .. yn k11b:nesine 
muhaliflerin itimıd etmedıkJerı 
k~y Jedilmekte idi. 

Takririn reddi, B. Çember• 
lıy11 kab · neı nin büyük bir mu• 
uff ıkiyet ve tımad kan.1d1j'.na 
delilet eder. 

Berlin, 23 ( R•dyo ) - A~· 
manya Hır:~·ye Nuırı Vo ı R· 
bentrop, bJglin erde Lo ıdraya 
gidcc!k ve krala veda ettikten 
ıoua, Lord H ı l Lk.1la uzun 
uzad ya konuJacaktır. 

Lo ıdra, 23 (Ra::lyo) - Ede
nin iıt"fası etrafı:ıda mülale1lır 
yürüten gazeteler, Baıvek lio 
ıivasetini tenkit eylemekte ve 

Edenden takdirle bahsetmek· 
tedirier. 

Bir ıazeto mıka!eıinde şu 
satırlar vardır: 

•Başvekil Çemberlıyn, Bv:tan· 
yayı z !Jete duçar etmiıtir, ltal· 
yaya te1lim olmuıtur. Eden; 
k~o~rıioe daha düno kadar kü· 
fürler savuran, A;cdeoizdo gc• 
mile , im zi batıran, yakın şarltta 
fngiltero aleyhino meofi propa• 
ğandalar y ıpan faıiıt diktatö
rün tılobi üzerine feda edil· 
m"ştirl,, 

Load a, 23 ( Radyo ) - B. 
Elenin yerine, Lord Halifaks 
retirilm. ıtir. 

~~---~~--

Afqon hattı: Ba$man'!d•n: 
1ımir·İ~tanbul·An\:11H: Her '"" 

111t 7 de fpıur, ~uma, çaqambı 

gilnl"ri :vatak:lt ••l'On•bilfe bolaaDl'f 
1..mir • Alıtıb.ir: Her &GD ..a 

15,2J t.h 

1•mir-B1nıiınntt: PAt41', uta, ~te 
f4"mbe •• ~umatte.i ıtOalırl 11bıbtı • 
:rfc. eaat 7,20 de mobtelit bta.r; 
pazartesi, çar,ambı. cumı gillalui 
ekıpreı ıaat 12 de 

Lmi:.Somı: Pazar •• paaarleli 
,anleri eaat 15.28 <1'1 

Her zaman lazım olan tel• 
/on numaralar Başvekil B. Çemberlaynın, 

M"llet er Cemiyeti hakkmdaki 
bevanah lngiliz siya~i mabfel· 
lerinde b"r nebze heyecn uy ı n· 
dırmıştır. işçi part sn n Londra 
şubes ı , fng:liz • İtalyan an· aş .. 
muına lcarar veril:nesi müna· 
sebetile teess:ir;erini bükih1:!te 
bildirmiş ve B. Eedenin istifası 

neticesi olarak l ıg lt~renin ha· 
rici s yasetiade tehl bli tema· 
yüller belird ;ğini ilaa etmiştir. 

Yeni 100 liralık banknotlar 

Yan~o ihbın: 2222 • ıeb(r tele. 
fonu mdracaıt numar111: 2201) • t• 
hirlerarı~t telefoıı müncaıt n1maa• 
ratı: 2150 • elektrilı: ıirketi: 2091 • 
bangazı: 2326 • poli.: 2461 • iadah 
ııbhi: 2010 • Bıımaoe ittuyous 
3638 • Aleancak: iıtaıyona: 2U1 • 
Paıaport vapur, iıkeleıi: 28St 1 Marttan [tibaren teda

vüle çıkarılacak 
Şehir nakil •aaıtalannıa •Mh

leyia ilk ,. 
0

gece IOll buek .. 
ıaatleri~ 

Tramoar,lar? 

Lo:ıdrada umJmİ bir heyecan 
bü üm sör :iyot. 

Roma, 'B (R1:Ivo) - Ha+ 
c"ye NJZm Ko ıt C .=rno, lngi. z 
sefirini kabul edere; iki ı 1at 
k ıda- g3rüı-nüştür. B ı mü i'.cat~ 
büyük ebemm y~t atf~dilmek· 

ledir. 

Merkez bankası, yeni 100 liralık~a
rın ş~k:ller:ni haber ver.yor 

Her ıabalı Gilıel•1l1 ~." ••I 
bf'ate bir tramvay hareket edu.. 
Bunu Hat ahıdı hareket edtıa iJdDt 
ci uamnr takib eder. Bıaaclaca 

ıonra btr dörs cuık.i.UJ.& bU ua. 
ny .-ardır. ·-

Bari ra:!yo~u esk·s· gibi 

An'cara, 22 (A.A.) - Tür• 
kiye c·ımh\Jr yet Merkez 81~ 
kssı, 1715 numaula kanunun 
17 inci maddes"nde yazlı sa· 
li':ıiyete müsteniden 30 Kinu:ıu• 
cvel 1341 larih ve 7J1 numa• 

Arr.ıpça neşriy~tın1 devam ede• 
ralı kınun muci he' baıı'mı, 

c k, yalıtız l ıgi z·İta Y n rnü.ıa· 
0 

ııp hale 1 tedavülde bulunan 
sebatı)o 8 a<:dd.A, D~~rıyatta bu• 

ka}lt paralara tebdiıe karar 
1unm·yacaktır. ı 

ve rmış ve ilk olarak b~ş ıra· 
l 1gi z·ltalyan 11 nhşm&!n me- lıkları 15 Teşrinievd 1937 ta· 

selesı b1k ... rnda henüz kat'i ve r h nde:ı itibaren tcdav:!le çı· 
mjsbct b.r hjkü.n verilemez, kırma .a başlam şt · r. 
vuiyetin inkişafı b klcn"yor. Haber ald ğımıza ~ö·e 1 mart 
G 1zeteler, dört bjyük Awupa 9~8 tarihinden ıtıbaren yem 
devl!t:nin a ılaş nas nın ahem· ıoo liralı~ kupurler de tedavüle 
miy!ti hıkkındaıei yazılarla do· · b ı · k 

ç.ııearı.mıya aı anaca<: mu a· 
!udur. b linde m~tedavil banlconotlar• 

Roma, 23 (Rı ::lyo) - 1taya dao ayni mik.ar tedavülden çe· 
s·yasal nıahaf Jinde, lnailtere k"l kt" 

6 ı ece ır. 

ilo ltalya arasında mutlak ıu• Gene öğrendiğim:zo nazaran 
rette bir anlaş-nı basıl ol=tcağı 30 mart 933 tarihinde ılin 
ve Baıvekil M. Ç~mberlaynın edildiği veçhile sahteleri zuhur 
büsbütün yeni bir siyaset tak·p ettiğinden Merkez bankasında 
edeceği balcında kuvvoall bir Cllsen kısmi azamı toplanmış 
kanaat vardır. ve piyasada mevcudu pek az kıl· 

Londra, 23 (Radyo ) - in· mış oları balen m1tedav l eski 
g (tere kııbinesi. b'1g.in Başve· yüz ltralıklar mezkur 1 mart 
kil M. Çemberlaynın r"yasetin· 938 tarihindell itibaren ancak 
de topla.ımış ve ıızun müddet altı ay müddetle mecburi ola· 
mü:ıakerelerde bulunmuştur. rak tedav:i:e devam edecek ve 

' Bu top:ant da, müzakereler bu altı aydan sonra kanuni mü· 
için lngilterenin Roma sef.rine ruru zaman müddeti bakiyesi 
ver lece.c talimat ta mevzuu olan 9 s~ne 6 ay da Merkez 
bahso:muştur. bankası ıişelerinde tebd.1 edi· 

Liberal puf sinin nnşiri ef· lecektir. • 
karı ola ı M rncestr-r Gardiyan o·ğer kupurlınn tebdiline 
gazetesi; liaşvek l M. Çember· başlama tarihleri aynca bildi· 
laynın iıtikbali, İngiltere·ltalya rilecektir. 
m za'.<:erelerini.ı netıesi.ıe bat. ı Yeni yüzlükler!n evsafı aıa-
görmekt~dir. tıda k ilca gösterilmekle be-

Londra, 23 (R dyo)- Avam raber, bıokonoturı aslını gör• 
kamarası, bugü' ö~ eden ıonra mek ist;yenler Cumhuriyet Mer• 
saat 15 de tekrar to;:>lanrnıştır. kez bankas·na ve dıter banka· 
Bu top antıda muhal fler.n ver· ların gişelerine ve kazalarda 
miı oldukları bir takı ir nıüza• Mal müd~rlü:Clerine miirac.ıat 
kere edilmi'1 ve büyük bir ek• edeb leceklerdi : 
seriyetle re ld~dilm ş ir.Bu hk· E A<lı 8 11! X 18 1/2 ıantim· 

---· -·-·--~ ...... --· - ...... ww 

du. Askeı i rüesa ga)rı memnun s.ıahs z kalın muharip er, 
di. G.:nerailer a •alarmda gizli yabanc• müttefi~ler tcda· 
mubanereler ve muzaker~lerle rik;ne ve bunlardan ıilih ve 
isyan hazır ıyorlar, Don Ka·lo.J yardım alma~a çalışırlardı •.•• 
da bu vaziyetten azami iıt.fa· Frans ve in g "lte . e, dul kraliçe 
deyi düı~nüyordu. Karliıtler. K f 
dotrudan dokruya harekete İf· Mari)'a r ıt nanın tara tarı idi· 
tirak etmiyorlar. fakat mevzıi led Rusya, Prusya, Avusturya 
.bt !illerde ınak Qb olacak vaz· hatta Mariya Krııt nanın kardeıi 

" yete düıen general.ere yardım Napoli kralı bile Don Karloıun 
edıyorlar; bir çolc zamanlarda taraftarı idiler! (Sona var) 

dir. Evsaf: reictosu ön yüzü çi• 
ko ata rengi olup orta zemin 
haf f penbed.r. O.·tasınd• por
takal, mor v~ penbe yeşil ren • 
lerden mürekkep ç çekli bir ro
zet vardır. Kenar çerç veıin.n 
üst o-taa·nda Tür" ·ye cJmhJri• 
yeti M,.rk l" Z bankası ibaresi, 
iki üst kilşcde l f tk madalyon· 
lar iç:ris ndo 100 Türk lirası 
rzıla ve alt ilci kö~esinde dab3 1 

1 

ı f ık iki madalyon iç inde yalnız 1 

100 rakamları vardır. Orta ze
minin sağ taraf.n Ja AtatürkUn 
resimleri, rozet ğ 6st ortasında 
ve iki sa'ırda 10) Türk lirası 

yazıları ve bunların alt: nda 11 
Haziran 1930 tarib ve 1715 
numaralı kanuna göre çıkarıl· 
mıştır, ibarcıi vardır. 

Bunlann altında ve ortadaki 
100 rakamının aat ve ıol ta· 
taflarının bir az yukaruında 
kırmızı renkte ıeri ve 11ra nu· 
maraları ve alttaki ıeri ve sıra 
numaralarının altında da bınka 
umum müdür ve müdür muavi
ninin imzaları bulunmaktadır. 
imzaların bulunduju orta alt 
kısmın fonunu ufak yazılarla 
yazılmış Türkiye cumhuriyet 
Merkez bankası 100 ibareleri 
teşkil etmektedir. 

Venosu (arka yüzü): ön yüz 
renginin avnidir. Tezyinat çer· 
çeveıinin üst ortasında iki 11· 

ttrda Türkiye cumhuriyet Mer• 
kez banlcaıı ibaresi ve bunun 
iki yan aşıtıı·nda daire içeri
ıindo 10() rakamı albrıda da 
Türle lıraıı yazıları vardır. 

Çerçevenin ortas1nda Çanak• 

Gece aon uamny Gıbel7a44u 
2t,S dedir. 

Konaktan Cazeh·alın ilk tnmo 
•n 111balı11yiıa 5,26 daclıt. lldoci 
tramvay bit •• uı ıwı.ıa. o.~~ "' .... 
ıc.kec eder. 

Kooaktıta C.ftae11abn ~ IO• 

ıramvar u.&& bırde bankel M& 
liuodaıa cutl "j de &.U '1luaf&1 
\udıt. 

ı.. apurlar: 
1ımirdeo K.ar~ya\:af11 ilk Yaplft 

uat 5,45 te Paeaporıııuı kalkar. Gece 
ııou ' r eHt U,l~ da 1'.opelra 

ı.u harck.ot eder. 
Karııyakadaaı !&mite ilk Yap111 

Hat 6,20 deJ.ic. t)oa npıar u gece 
wıııı 2 ı dedir. 

GtlDdıl• her yanm ... ,~ bi2 
•apur nrdır. Aq.m Mkbdea tODra 
~terler •aatıe birdir. 

lngilterenin 
Filiatin aiyaseti 

Londra, 2:i (Radyo) - Mü• 
temlekeler Naz rı M. Orzbiror, 
bugün beyanatta bulunmuı . ve 
lngilterenin; Filistinde, ne Mü .. 
lümanlara, ne Hır.at yanlara ve 
ne de Musevilere karşı bir ıi· 
yaset takib etmek niyetinde ol· 
madığını bildirqıiştir. 

--·----~-kale boğazının bir kıımının 
resmi ve sağ tarafında hafif 
penbo renkte b;r daire vardar. 
Banknot ziyaya tutuldutu zam•• 
bu dairenin içersinde Atatiir• 
kün fıligrarn ıeklinde baş re
ıimleri görülmektedir. Çerçeve• 
nin alt orta1mda 100 Tilık li· 
ra11 ibaresi yazılıdır. Banknotun 
her iki tarafı Tayduı çelik ta· 
bıd1r. 

lzmir Yiin Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tırıfandan mevsim dolayısile yeni çılcardıkt kumqlar: 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Yeni yaptırdıtınız elbiseler için bu mamulatı tercilı edir.Q 

SATIŞ YERLERi 
Biriocikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI 'f. A., Ş. 
~ 
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s··ı p b · A k kelesi yıkıl-u eyman eygam erın ş ı ı9 mak üzeredir 
Yazan: A. Kuprin Çeviren: Adam Hosib Adamoll.,, 

Süleyman peygamber, aşçıbaşı olduğu zaman 
hükümdarın kızını nasd kaçırmıştı? 

Sül«"yman peygamber, yeni 
zevceıi ve ıevgiliı:ne Saba mo
likeıinin e1ran gibi bir çok 
111 lannı daha verdi. 

Bundan ıonra, Süleymın pey· 
pmber, güzel Sulamiti b:r me
zann batını götürdü; bu mezarın 
bıpnda, çocukluk bayatını ve 
çektiti ııkıntıları da anlattı. 
Kırdeıi Adınıyın kin ve zulüm• 
terinden bahsetti. Ne kadar 
uzun zamanlar girli ve müıte1r 
ad altında yııadığını da bütün 
tamlitile Sulımite bildirdi. 

Bir ıün iıs:z ve ırüı;ıüz meç
hul bir memleketin bir soka· 
tında bir lokma ekmek para• 
verecek bir it beklerken sarayın 
atÇıbaıı• yanına gelmiş ve: 

- Şu nevaleleri aaraya ka• 
dar retirl 

Demiıti. 

Oldukça a§'lr olan yükü sır 
tına vurarak saraya gitmiş, ı ı· 

çıbaıı ta rafından da yanında 
yamak olarak alıkonulmuıtu. 

Süleymanın iyi huyları, güzel 
yüzü çok az bir zaman içinde 
saraydakilerin hepsinin de mu• 
babbet ve teveccühünü kazan• 
muına sebeb olmuıtu. Bu su
retle uzunca bir zaman aşçıba
ııya yamaklık ederek sarayda 
kalan Süleyman, aıçıbaıının 
ölümü iiserine onun yerini al· 
mııtı. 

· Bulunduğu nrayın tek bir 
kıa vardı. Hiikiimdarın bu kız
dan başka çocuğu da yoktu. 
Bu kız. aşçıbasılık yapan Sü· 

~ıld1Tacak derecede 
IJık o'muıtu. Kı:r, bu aşkın 
ıiddeti ile iradesine bakim 
olamamış, aşkını aşçıbaşı Sü· 
leymana it;raf etmiş ve._ bir
likte bir gece kaçmittı. 

Bu firar haber alınınca ı:d. 
detli bir takib başlamış, niha
yet Süleyman ve bükümdarıa 
kııı yakayı ele vermiılerı.ii. 

Hükümdarın kızını el uzataa 
atÇıbqı Süleyman, saraydaki 
d;vanda idama mabkilm edil· 
miıt 1 

SJleyman bu idamdan hıri· 

kulide sebepler altında lı:urtu
lab:lmişti. 

Sulımit Süleyman peygambeo 
rin bu çok garip maceruını 
dikkat ve a'. ika ile dinled;. Ve 
sustuğu vakit, Süleyman pey· 
gamberin boynuna sarıldı, en 
hararetli bir buseyle onu öptü. 

-8-
Misk fiti anber kokan esrarlı 
duman içinden gelir gibi, 
çöllerden inen bu güzel kadın 
kimdir? 

EgniyetUlagani 
Badelhav dağındaki lsıdos 

mabedindeki ruhani iyin henüz 
bitmişti. 

Şimdi, baıtanbaıa beyazlar 
rıyınmif, baıı tıraş edılmiş, 
yüzü buruşuk ve mana itade 
etmez Başr, bip, kürsüden yor· 
gun bir sesle cemaate hitap 
ediyordu. 

Rahani reis: 
-Ey cemaat, ıu'h ve müaale· 

met üzere daim ve baki olunuz. 
Ey ııenç kız'.ar, sizlerin hepin ze 
ebedi saadetler temenni eder.m. 
Y ehvadın korkunuz:, onun ya· 
zacağı günahlardan, bunlar•n 
maddi ve manevi azaplarından 
daima korkunuz. 

Dedi; ellerini göle yuzune 
kaldırd:ğı zaman da, bütün ce
maat diz çö~tüler, alınlannı 

yerlere kadar indirdiler. 
Bugün, Mısırlıların Fameno 

ayının yed nci günü ve Oıiria 

veya lsidos mabuduna aid idi. 
Bu mabedde etrafında yetiş· 

t 'rilmiş sık ve büyük orman 
sayesinde cidden esrareng z bir 
vaziyet taşımakta idi ve· mabud
ların içtima yeri de bura11 idi, 

Asıl mabedin kap· lırı gayet 
sağlam ve daima dikkatle ka· 
pınmış bulJnuyordıı. Bu kapalı 
kısı m, kıymetli ve uzak diyar• 
dan getirtiimiş kereıtelerle ya· 
pılmış, kapısı zamanın en bü· 
yük meha eti.e süs'.enmişt;. Mı· 

bedin bir kısmı da sadece en 
büyük mabudeye, ana mabudeye 
mahsustu. 

Kötülük mabudu Set bir gün 
nasılsa bir fırsat bıılm~ş ve (). 
zirisin yanına kadar gelmeğe 
muvaffak olmuştu. Set anı ma· 
budenin kardeş ni zaptetmiı, 
orrn b.r tabub koymuş ve Nil 
nehrine tabut içinde olarak sa• 
lıverm 'şti. 

- Sonu var -

Tüt ü 'l v0 kahv . v~ dair 

Tarihte tütün üşm nlığı 
~~~~--........................ ~~~~~-

Bir lngiliz Kralı, tütün :ç~nleri astırır, bir Iran 
Şahı da dudaklarını kestirirdi 

Bir çolc mefhumların t' msallo
riDİ yaparlar; meıela aşk, kalp
l•e ok atan minimini bir (Peri 
,avrusu) teklinde temsil olunur. 
Adaletin timsa.l (Terazi) dir. 
Hürriyet; elnde altın bir me
ıale tutan bir kızdır-. 

Ben eter (Teselli) nin tim ... 
lini yapmak isteseydim, bir çu· 
bulc, bir ı ' gara, yahut ta bir tü• 
tün yapra§'ı resmi yapardım. 

S gara... Bu ne ıamimi bir 
doıtturl Yalnızlığın, betbahtlı· 

felaketin biricik arkadatı· 

dağılmış olanlara batıra kede
rini unutımıyanlara teselli verir. 

Sigarı, yalnız kederi ve elemi 
değil, muhakkak bir ölümün 
dehşetini bile siler. O mavi si• 
malarda çok esrarlı bir hal 
vardır.-

insanların bu tesellisini, eski 
hükümdarlar çok görüyorlardı. 
Sanki o kadar fena bır ıeymit 
gibi tütün içenleri idam ediyor
lardı. Bu, yalnız şarkta değil, 
Avrupada da böyle idi. 

Mese.a lngiliz kralı birinci 

rırdı. (Pıpo) yu icad edeni İf" 
kencelerle öıdürtmüştü. 

Osmanlı pad.ş1hlar.ndan dör· 
diincü Murad, geceleri tebdil 
gezer, kedi g ı b çat [ara çıkar, 
bacaları koklardı. Tütün içeni 
yabladı mı, hemen kellesini 
gövdesinden ayırırdı. Fakat 
t.ryakilerin öıüne gene geçe
medi. Onlar; kırlara kaçtılar, 
m~z-rlara girdiler, gene içtiler. 

Payitaht gene gizi i kahvelerle 
doluydu. Şehri tebdil dolaıtıtı 
bir gün, dördüncü Murad, böyle 
bir kahvehaneye girdi. Tirya· 
kilerin neşesi onu da sardı. 
O da bir kahve istedi, bir çu· 
buk yıktı. Tam para vereceti 
zaman zavallı kahveci, keme
rı ndeki saltanat armasını görün• 
ce so du: 

- Senin adın ne?. 
- Mıırıdl.. 
- Dördüncülüğün de var mı? 
- Varl .. 
Kah veci bu cevabı alıncı be· 

men ortaya uzandı: 

Sıhhat komisyonu, 
kahvehanelerde 

berberliği menetti 
Karaburun, (Hususi) - Kaza 

sıhhat kom'syonu kaymakam 
Bay Kamil Kapı lmızın reisi '· 
tinde toplınm• ş, kazanın sıhhi 
durumunu gözden geç :rm:ş, mü· 
him kararlar almıştır. Bunlar 
arasında köyler de dahil oldu· 
tu halde mevcut kahvehanele
rin badına ettiri ı mesi, kahve· 
haneler içinde berberliğin kıl· 
dırılmaaı, tahta peykelerin kul· 
lanılmamesı, yerlerine sandalya 
alınması gibi faydalı kararlar 
vardır. 

Zeytincilik 
l<öylerde mevcut yabani zey

tin aıtaçlarının aşılanması ve 
bunlardan istifade için çılıtıl· 
maktadır. Kızanın ziraat me• 
muru bu iş iç n köylere gönde· 
rilmektedir. 

iskelenin flazigeti 

Halkevlerinin y 
Halkevlerinin sekiz nci yı ldönümü her tarafta hararetle kutlu· 

lanmış; müsamereler, eğlenceler tert p edilm : ş, konserler, konfr 
ranlar veriJm:ştir. Hallcevleri bayramı teıahürlerini resımlerile 
tcıb i t ediyoruz: 

Aydında: 

Tirede: 

S:ındıklıda: 

Kıraburıına vapur işletilmesi 
kazanın iktısadi durumu üzerin· 
de büyük bir tesir icra etmiı· 
tir. Bütün halk, bundan son 
derece memnundur. Anc~k Ka· 
raburunluların liman idareı: n· 
den bir istekleri vardır ve bunda 
da haklıdırlar. O da, mevcut j 
iskelenin hiçolmazsı tamir edil· ~~,:;:-: 
meıid r. Şimd ki iskelenin, ea· ı 
kilikten direkleri kopmuş, bil· 
bassa orta kısmı istinıtsız kal· \ 
m'ştır. Vspııra gırıp çıkanlar, l 
iakelenin ucuna sallan ve köprü 1 
vaziyetinde bulunan tahtalar 1 
üzerinden geçmektedirler. Bu 
vaziyet çok tehlike! dir ve bir 
gün bellı:i de bir faciayı ıebe· 
biyet verecektir. idarenin bu 
iskeleyi tamir zamanı, her halde 
çoktan ge lm 'ş ve geçmiıtir bile. 
General Naci KaraburgnJa , 

Jandarma umum kumandanı % • • =::>"' .,.,~ ,.,fy ::-:-t 
General Naci buraya gelerek ınt ızamdan memn ın kıldığını ı karak~l-binası i nıası içiD talılllla 
teft ı ılerde bulunmuş, gördü}ü beyan eylemiştir. General, yeni ıyrılacağ.nı dı ıöylemiftlr. 

~~~~~ ....................... ~~~~~ 
Söke Halkevinde sergi 

Kursa devam eden 65 kız ve kadın, bu ser
gide muhtelif eserler teşhir ettiler 

Söke Halker1i nakıı KursRna de11am edenlerden bir lcoçı. 
Söke, (Hususi)- Ege bölge· dınlarının çok eski zamandan· 

ıi l i hassa Aydın muhiti ka· beri e . işleri çok meşhurdur. 

naze namazına! •• 
Diye haykırdı. Padişah gül· 

dü. Tabii, kahvecinin de, kah· 
vedeki tiryakilerin do canı kur• 

ltuldu. 
lraniler ne pratiktir! Şah Ah· 

bas, bizim padişahl.u g bi tü· 
tün içe .ıleri astırmıyor, dudak· 
larını kestiriyordu. Ameli bir 
ceza değil mi? Dııdaksız, tiitiin 
içıneğe imkan var mı? 

Tütünün kardeşi kahvedir. 
On beşinci yüz yı la kadar Tür
kiyede kahve bilinmiyordu. 
1485 te (Halep) ten (Hakim) 
adlı birisi g :ld. 

Tabtakalede büyük bir d u 
kin açt ı, bahve satmağa b 
lıd ı. Çok rağbet gördü. O <. 

- sonu 8 inci ~ahi/ede -

Bunda mahal li giyim tar· 
zının da çok mühim tes ri var 
dır. Aydın milli mücadele tari· 
bini yazan emek•İ albay Şefik, 

zeybek elbiselerinin Bizans kılı· 
ğından alınd ı ğ · nı, bunları Rum ve 

Ermeni terzilerinin yaptıklarını 
yazar. Bu mütalea bir tahm:n· 
dir, hem de dış kı sma, yani 
çepken ve dizliklere aiddır. 
Zeybeğin en ağır işlemelerle 
süslenen göm'.ek yaka ve yen· 
!eri, uçkur ve çevreleri, fes 
oya l arı tamem~n Türk kızları· 

nın bi g ı ve ıan'atları mahsu• 
"'· ~:ı., morl ~sı kıl mı yan 

'~an· 

sonra çevre ve uçkur modaa 
geçince hayatını elı şi ve em•tile 
kazınan kızl arımız sofra, ÇllJ' 

takımları, bliiz vesaire itlemefe 
baş ad !ar. Bugün bu gibi ince 
ve or jinıl hes~p i şlerile baya• 
tını kazman kadınlar, cihazını 

hazır l ıyan kız l arımız çoktur. 
Muhitin elişine olan bu isti

dadı dolayısi l e sık sık dikit ve 
nak ı ş kursl arı ıçıl.nakıa ve ya
pılan e~erle · Halkevi salonunda 
teşh . r ol unmaktadır. 

Öğre t men Hayr'ye Çelikelia 
aresindc geçen yıl Söıce Halk· 

evinde açılan d . kiş ve nakıt 
kursu çok alaka görmüş ve ya· 
pı lan ış le r Halkevı sa ' oıunda 
teşhir olu nmuştur. Hayriye Çe
lıkel bu yı l da Sök ' Halkevin· 
de ıkinci kursunu açtı. 

Kursa, 15 · 25 yaş aruında 
ilk ve orta tahsil görmüş 6S 
talebe devam et:i. Ü ; ay ıüren 
ders sonunda, ksa bir zamanda 
elde edilen netice m11hit n elif' 
lerin~ olan al i ' " ve istidadı 
do' ayıs.le çok verim!idi•. 

Kızlarım z, üç ayda 5JO parça 
muhteli f ı ş haz rlam · ş lar ve lef" 
h·r etmiş lerd ir. Bun lar arasında 
Daııt e.1 lspanyol, Dantelatle, 
Venoz motifler , Aydın ve Aıı
tep i ş i iş emeler v rdır. Bilba .. 
•a Aydın ve Antep ışi ça1, 

ü e ve karyola takımları 

U icGılıaitPt· 

n 
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DYO Tütün ııe 
h_hveye dair 

ızılay kurumu yıl ık 
gresi toplandı 

kon-lE"'"·e kupası 
müsab::kalc:rı 

Bu<Yünkü program l Peşte: Çg h orkutruı, 19,50 --···- . 
lstanbol radyosu Berlın kısP. dalga ı: Halk mu· Ba ı "! ;nci salı.ifede -

s isi, 20 rli k dalgası: yazarlar, zar.fle , maz~I kadılır, - Başı 1nci sah feda -
Oğ e n~şrig~lı: s~at 12;m G d h h ld k • Buıdo uzık;ı, 20,10 P~ıte: mü erıisler buraya Jo:du'ar. ı as•z ve mu taç ı e ~-

Plak;a Türk musik si - 12,50 K kı J ., 30 A :ni r:n eteklerı tuhı•tu: •.vfe· lan fak rle:e, her nasılsa lzm:re 
Havadis - t 1,05 P.a'.cı!l Turıc qru~o un P a ıa ' ın wrı, "O, • 1 1 k h 

Roma, Barı: Ka·ışı < p'a.c: m.:· sılV:hanedır. Arıa v rmaktarı ge erı veya meme et astane· 
musikisi - 13,3il MJhtelıf plak s is' 21 Liypz g: O ıcestr.ı m yhaııeye v.um k evlad r.. !erinden çıkıp ta yuvasına dö· 
neşriyatı. ıB.ethove·., Ha.,ııdel, Schubert Deme~e başladı ar. Vaizler nemiyecek v ı:vette kalın 1436 
Akşam neşriyatı. Saat 18.30 Lothar vs. ) 21, 5 v.,.şova: ayakland•. Muttüler: "Her nes· vataııdaşı 1697 lra sarfedıl· 

Çoc.ık tiyatro~u: S.rçec·K Una. f. k V ne ki f~h n mertebesine vara, miştir. 
c n n Evi.ıd~ - 19 N hal ve stonyıı musi .,;, 22 arşova: Ü 1 ,., k 

M ndol.n ork~slras le bir: kte haramdır.. Diye fetvalar ver· ç m ile ıun ı aya y p· 
arkadaş'arı tarafınd~n Turk mu· karnav 1 p og•amı, 22,50 Bük· dı:er. H:i"u net, kahvehaneleri lırılmak ıuretile 18') lira her-
sikiıi ve halk şarkıları - 19,30 k pa'ttı. canm·•, ıat.rdattanberi halkımı· reş: Pak korıs'r, 23,05 Roına, ' v 
Spor musababe.erı: Eşref Şefik B B h R h Ch Fa at ·yaran, gene (koltuk zın ra"-betıne mazhar olan d ı· 

19 55 .. B h b 1 20 ar; ra ms, sp g ., op•n. ıı 
- • • orsa a er e 1 - kahves·) namı altında çıkmaz pans!rlerde bir y.lda 21965 has· 
C 1 K . ·ı d ı Operafar, operetler: 
em~ amı ve ar aş arı sokaklarda, dü:Ckaı arkabrında taya bakılmış ve ilaçları mec· 

tarafından Turlc mu ıkisi ve 14,45 Roma kısa dalgası : ·ı le 1 
gizli yerler yaptılar. Gene ke· ca ıen verı m' suret, e ı tırap· 

halk şa kılan 20 "O H Lirik opera mu•ksi, 17 Berlin O r - •-' ava y.fterini çattılar. arı tehvin edilm:ştir. ç d:ıı· 
raporu - 20,33 B. Ômer Rıza kısa dalgası: S!vilen opera ve O hakit bile lstanbulun bü· panscrin bu neticeyi alab:imesi 
t f d • 1 20 45 operetlerde ı, 22 M liho, Tori· ara ın an arapc;a soy ev- • tün münevverleri tütüne, kah· iç n yapıları maar f 11,967 lira· 
B. Ş v a le d 1 laf no: Vıttadinı'rıın "Caraccıolo. ımen rı e r a aş arı r ın· veye düşkiindii. Şairler, kahve dır. K zılay Bf .vinde haien 
dan Türk musik si ve halk .. ar· operası. 500 700 • · • •· '· • t • için, t:itü.ı iç'n m~thiyeler yazı· · ışçıye cuı ı oır ucre 
kıları (Saat ayarı) - 21, 15 Tah· Oda musikisi; yodardı. (Yasıık)l~r. zaten aıabi mukabilinde ııcık yemelı: yedı· 
ı :n ve arkadaş,arı tarafın:lan 10 15 B ı· 'ısa dal& s ·ı 't d" • !r ın k 6a 1: o'an münevver sınıfı yeislere rı meK e .r. 
T ürlı: musikisi ve halk şarkıları Keman triyosu, 20, 20 Bü<reş: düşürüyordu. Sonra vaizler, yakında başka fabrikalardaki 
- 21,50 B driye Tüzün, Ş~n: Debussv'nin eserlerinden oda yumuşadılar: "Kömür haddine amelenin yardım hududları içine 
Orkeıtra refıkatile - 22,20 s k ı' s •tl 21 30 Be ı· J ~ d b"ld" ·ı · t. mu 1 1 on~ arı, • ın gelmezm'.ş, içmesi ca:zir.. de· a ınaca"ı rapor a • ırı mış ır. 

Orbıtra - 22,45 Ajanı h • kısa dalgu: Yaylı kuartet ta· me~e başladJar. Raporda gö;men nakil ve iaıe· 
berleri - 23 Plakla ıololar, rafından romantık akşam mu· Fakat bir m]nevver, tarihçi s nde Kızılayın yaptıj'ı hizmet· 
opera Ye operet parçalan - ıikisi. Peçevi tmüne bir türlü alışama· ten de bahsolunmuş, bir yıliık 
23,20 Son ha beri er ve ertesi " 't il d f .. · ~esı a •n dı. Tütün aleyhinde ne yapılırsa vari at ve masra ın mutevazn 
ııun n programı. 9,30 Berlin kısa dalgası:Ens· aıkı~lamalctan geri dJrmadı. Ta· bir şekilde 516U lira 20 ku· 

c.A Ankara radyosu trümantal neşeli konser, 15,45 r hinde bile bu taassubu gös· ruş oldutu bildirilmişfr. 
Vlle neşrigatı: Saat 12,30 Bertin lı:ıaadalgası:Hugo Volli'un terir: Köylerde kuduz tedavisi için 

Mulıtelif plak neşriyatı - 12,50 ı d 16 30 B ·· le •• d ·ı· · '"k f&r ı arın n, , er.ın ısa •Ehli keyiften bsz yaran müp- gon erı ıp te yersıı.ı ten mem· 
Plakla Türk muqikisi ve halle d ı p · ı R ı k h · · f d I a gası: iyano ı e omans =ve teli oldular. GiJerek ehli ke· e et astanesıne mııa .r e : e:ı 
ıarlı:ıları - 13, 15 Dahili ve ba- R d ı 18 ıs M·ı· T · t d ı · ·b ..... · · on o ar, , ı a~o. orıno: y:ften olmıyanlar dahi istimal va an aş arın ıaşe ve ı a,..sını 
rici haberler. Ş k 1 le 20 40 B d h k L- 1 lf ı ı o.1ıer, , ülcreş: eder oldu'a .. Hatta kibar ule· eru te etme ve uu ıu·et e 

Ak-m ne rigalı: Saat 18,30 F k ı (G s f h '- d fu I · .. - ransız şar ı arı eorg te a· madan ve a habı devlet en ni· utane .. a roıunu n e11 ış· 
Kan11lı: Plik nCfriyatı -19 Türk f d ) 21 30 B ı· ı d b le ı d neıco tarı ın an , , er ın celeri 0 .ptuaya uğradılar. Kah· ga e en u ıı ıntı ı ıırumun 
m•ai iıi ve halk prkıları (Mık· k d 1 A' k 1 • - k h t · ısa a gası : marı şar ı arı, velerde kesreti istimalinden kah· oilu ,e geçme ve as aııen n 
bula Çalcar ve arkadaşları ) - 22 B 1. k d ı Clı · t d · b k d f ı· t" · et ın ıaa a gas:: opı· veler aök tütün olup içinde e avı a ımın an aa ıye ını 
19,30 Saat ayarı Ye arepça neş· • ı · d h ı·f • · 1 k h d Kı 1 nın eser erın en mu .e ı par• o'.a'llar biribirini görmemek ıı-enıf etme usustın a zı ayın 
riyat- 19,45 Türk muıilcııi ve ı 22 15 p B b :Jb" J le · 'd t b ça ar, , eşte: !et oveni ·ı mertebelerine vardı. f.svalı: ve te ır a ma iızere o. u u, u 
halk ıarlcıları ( Nezihe ve arka· ( ı B b d f h onuncu sonatı p yano i e • e· bazarda dahi lüle eller"nden it için ica e en masıa n u· 
daılan) - 20,15 H vacılık: Ş. h h d ) 22 40 fi · ·d d 1 • et oven tara n an , , o- diişmeı oldu. B:ribiri.l yüzüne ııusı ı are en a ınacagı r~por· 
Hazım f.r..nkmen-20,30 Plakla N ı· p k • d ·• d"I · t· 1 •- ranı, apo r. ıyano onseıı. aözüne (PJf pı.ıf) diye eıvılı: a zı.<re ı mıı ı. ı rapor11 ve 
d•ı aauıikiıi - 21 Aı'anı ha· D "k" • " t k"b 45800 ı· ~ · ans musı ısı: ve mahallatı bile kokuttular ve onu a ı en ıra uzerın· 
beti • - 21,15 S üdyo salon ı d h 1 · · 10,45 Berlin k111 da.gası : hakkında nice yave eş'ar nızı.ıe- en azır anan yenı sene varı• 
orbatna11-21,SS Yarınki proa. d fb .. d J ·ı 11500 "' 18,15 Roma, Bari: 19,15 Bük· d'.p bimünas'p olc..ıttular.. at ve masra u ce erı e, 
ram ve i tikli! marşı. 23 30 F N ı· lira ':zerinden tanzim edilnıif 

... "'t l"f " . 1 ret: • •Oranı, apo ı: Keders·z Peçevi, tütünün du· 
MUn e 1 "'vrupa 11tasyo:ı arı· 23,35 Liypziıı-. olan dispanserler büdceıi itti• 

- b11 •ktamki program özü: ---- manındaki teselliyi ıö.·müyordu. fak'a ve alkışlarla tasdik edil· 
f•niler. Mareıaf Göringin Tiitün taraftarlarile münakaşa· m:ttir. 

1~15 RO!lla kısa dalaası: larında hep (Rayihai lı:erihe)deıı 
Se 6 ziyaretleri d d Merkez heyeti ıeçınııne ge-

nfonilc konaer, 21, 15 Bülcreş: em vuruyor u. çi'm·ş, nizamnameye göre kur'a 
Senfonik ltonıer naldı, (Vachlav - 81111 1 inci sa!ıiJ•n - Tutün hakkındaki fkirleri şu çekil~rclc heyetten beı an ay· 
Taficbin ıdareıinde). k••lerııle bal•nacaltıır. 11tırlard ne vazıh görünüyor: 
Hafif konserler: Mara al Gılring. ,..ıneıs. Viya. • ••. Vı:. bunun emsali nice C. fe=n derıile:ı bir madde vır· 

rılmıştır. Kur'a Bayan Rukiye 
Av.ıi, Sabire Salt. Sıd·ka Beh
çet Uz, Avukat Bay Bıha Yö· 
rük, Dr. Lü 1 fü Sabr. Ser nkene 
isabet etmişt r. 

Kong e reisi, K z:by merkez 
heyetının mem:ekete çok hayırlı 
mesais.ncleıı takdirle bahsederek 

heyeti umum yenin, kur'a ile 
heyetten ayrıl.an bu arkadaşları 

ipka etmek lc11rırını verebilece· 
ğine İşar.!t eylemiş, l·ongre itti· 
faı(i'e gene ayni üyeleri merkez 
heyetine seçm:~tir. 

D leıı:lere ııeçilmiş, Memleket 
hastanesi baihekimi Dr. Bay 

Hıun Yusuf, kan nakii mes • 
lesin:n ehemm:yetinden bahset• 

miş, zmirde ı-·r hastaya 100 
gram kan vermek için otuz lira 
arandığını, kan zerkı lazımgelen 
hastalara kan verecek adam 

bul11madıklarırıı söy:emiş, bu 
itibarla K:zılay kurumunun baı

tılara kan verecek adamla" 
beslemesi ve bakması liz mgel· 
diğini ileri ı 1rmiiştür. 

Bu dilek kabul edilmiş, B. 
Hüsnü Tonak, fakir ve doğu· 

racık analar için dispanserlerde 
doğuma lazım olan her türlü 

ilaçların bulundurulması diie· 
ğini ileri aürmiiş, S hhst ve iç· 

timai m·1 venet müdürü B. Dr. 
Cevdet S1rac:ığlu söz alarak 

ebe teşkilatı sayesinde bu gibi 
ilaç:arın acele ve zamanında 

tedar.ki mümkü~ o'duğırnu an· 
latmış, uıaamaf h dispanserlerde 
de böyle bir tedbir alınması 
faydalı olacağ nı söylemiştir. 

Ankarada toplanacak Kızılay 
kongresine m ırahhas o:arak: 

S hbat ve içtimai muavenet Ve· 
kili B. Dr. H·1:u11 Alataş ile 

bütün lzm r uylav!arı seçilm~ş 
ve Atatürke kongre taz m.ıtının 

telgrafla arzı kabul ediimiştir. 
Kongre, çok samimi duygular 
içinde sona ermiştr. 

Atatürke aşağıdalcı tazim telı
rafı çekilmi,tir: 

U.u Ôı:le: K. Atatürk 
Cumhur Ilaşk .. nı 

1,45 Pari ltııa dalgaıı: Pıak aaya da gid ~kıir. mazarratı fahiıe varken tiryaki· dır. ifrata varmamak şartıle içi· lstanbul 
konterı, 7,10 Berlin kıta da'gası: Viyana, 23 (P•dyo) - Dahiliye !ere, safası ve nef'i ned.r? de· lirse kalbi kuvvet:endir:r, çok Mutad yıllık kongres'ni ak· 
Hafif muıiki ( 8, 15 devamı ), NHırı B. Siy• log artı, bo!h rtııl• dilcçe: • Bir eğlenced.r, sdası yol yiirümeclen ve çalışmadan teden lrnir Kızı!ay üyelerı, 
10 30 P yoda bir ıGyle• •ermiş •• A•a•lnr• • d · d. 1 

, ariı Kolonyal: Plak Al .0 'd zev"e aır ır ···• müteve!lit ~.orgunlulcları gider:r c~miyelin yüce koruyucusunu 
yanı , ıııann, a aempıııı o. lif• 

mHikiıi, 12 Berlin kısa dalgası: no, Bitler. Şnınig malnel ·0 , 0 , Demekten g yrı bir cevab Kaaın cereyanını faaliyete gc· en yüks~k slygı larla andıklarını 
Halk musikiıi, 13 Berl"n kısa Aonı ıaryaaıa ııe Ameti için y•p 1 h· iradına kadir o'.amımışi..rdır. frir, adalelerin ve dımağın "e candan gelen batl.lıkbrınm 
dalgaaı ı Hafif musiki ( 14,15 A•a• ıl!ylemiıtir. Halbuki buölda r~h• ıi bir waf.ı yorgunlukları ı azaltır, hildiri!mesi:ıi be'lden dilediler. 
devamı), 14,15 Paris ko onyal: Viya:ıa, 23 (Radyo) - Diiİı, ibtımali yoktur ki, zevke dair B r fincan kahve piş"rmek'.çin Kongrenin bu öı ve ateş d le· 
Konıer nalcli, (15Keıa), 17, 15 NAZ .erle Kılolıkler aras,.ıda ola ... Bu cevab c.vah olmaz. 3 50 g:am ıı:alave koymaiı: li· ğini yüksek huzurunun ul ştı· 
Roma kısa dalgası: Şarkılı halle vukuagele'l nümayişler müna• Bundu kat'ı,aur Kostıntini· ıımdır. rırken ıonı~z ve tükenmez aay. 
musikisi, 17,15 Varşova: Karı• sebetile Dahiliye Nezarefııden yede kaç d h ha· kiazime bais Ergiıı olanlar 24 saatte 50 gı' rnıın lütfen kabul buyuru!· 
tık konıer, 17,45 Berlin kısa bu~ün btr tebliğ çıkmış ve olmlşturl N c~ yiiı ırı adam sa t gramda:ı 2 grama kadar mas nı yalvırırım. 
dalgaıı: Halk musikisi, 18 Bük· Avustury d ıısavişin, şu sırada ol ateşe yanmış yakılm ş'ı•.... Cafe:n alırlarsa zarar detil, lımir llbıyı, C. H. P. Baıkanı 

- Başı 1 inci sahifede -
müsabakaları) adı alt ndı mü• 
saLakalar tertip edilecek ve bu 
maçlara Manis~. Ba ı\:es.r, Mug· 
ıa, Den.zl, Atdın ,ampiyorı ta· 
kımlar le mil.i kü D! hır:cincle 
kalan lz-nir biri-ıcisı girecektir. 
E;e Lik şampiyoııası bir dereli 
oıacak, müsabakalar her sene 
Temmuzun 15 inden sonra bış
lıyacalc, F.nıl müsabakası Fu· 
arın açıldığı haftanın Pazar gÜ• 
n\in tesadüf eltirilecektır. 8u 
mü. abakaları idare etmek için 
bir Lik heyeti ayrılacak ve hey
etin merkezi lz:nir olacal.tır, 

Ege şımp'.yoııl~tu Lilderine 
gir ecele mıntakalaı 111 göndere
cekleri murahhaslar 6 M.ırtta 
tayin edilecek yerde top'ana• 
cak, bıı müsabakaların idare ve 
idamesi meselesini görüşecek· 
lerdir. Bu musabakalar.n icap 
ettireceği masraflar alakadar 
mıntakalar tarafından ayrılarak 
Lik heyetinin emrine mütedavil 
sermaye olarak verilecektir. 

imtihan veren futbol 
hakemleri 

Geçenlerde Türlcspor kurumu 
binasında futboı hakemlik im· 
tih1nı yapılm.ştı. Bu imtihanda 
kaza anların isimleri futbol fe· 
derasyonuildan şehrimir fııtbel 
ajanlıtına bildirilm.ı ir. B. Eaat 
Merter, Huın Y nık, Ahmet 
Ôıg:rgio, Ftrit Simoro}lu, Ba· 

ha Keııu a p, Şev:.Oet . ·da res· 
ınen b kem olmuıl rdır. Y ılnız 
mıiubakalarda ;kı sene fıılf 
tecrübe devresi g~ç,rec.k va 
•onra asil hakem o'acakl:ırdır. 

r•uthol ojanlı/ının mesaisi 
lzmir F ı•bol ;ı janlığ:nırı ıe· 

çen:erde F~derasyo ıa gönder
d §"i 937·938 aa ye r poru tas• 
vıp edil:uiştır. Ye ıl sene faaliyet 
rapo:uaun da muvafık görüldüiü 
feder syon tarafından bildirıl· 
m ftir. 

Y'. lanmıı 
Budap~~·e, 23 (Rıdyo) - Bu· 

gün intişar eden resmı bir teb

lıtde; M1cıristaııın {T r yan on) 
muahedesini bozmak ıstediği 

hakk·n Jaki haberler telı:zıp oiun· 
maktadır. 

Bağ bahçe tütün 
için 

Kimyevi 
Gübreler 

·VE 
Ziraat aletleri 

Hacı Davut z de 

Rahmi Karadavud 
re,: Radyo orkestrası, 18, 15 ihlal edilmeıı:esi liz mgeldifi K'lhveni ı bu kadar teğbet fayda gö~ürler. 2 g•amJan faz· ve Ko'lgre Başkanı Halimağa Çarşısı 
Varşova: Sokak korosu, 18.30 b !dır lmişt •. görmes ne sehep nf'? Kahvede lası kalp üzerinde teqir .. der. Fazlı Güle~ - 1 Z lR 
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defetmeğe bale. Dedi ve gürul· - Yarabbi, ne rub sıkıcı yor, göz:erim kararıyor. ~u he· bir ıki daki(a içınde mut:aka 

il K 1Z1 A RE tüsüsce merdivenleri ç.karak yeri. Etrafta dolaşın fareleri rif.er saatlerce buna naıı;i ta· bir şeyler o:acak, d:k:Ca 1 .• 

YAZAN: 
Sax Rohner 

\'.ı-\lR'.l!N: 
Sezai Vafft 
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iKiNCi KISIM 
llllyor demektir. 

- Fo-Hirıin sana yardım et· 
meditini söylüyorsu.ı. Fakat 
ımutma iti senin pis boynunu 
ipten kurtaran F o-Hidir. 

Ah-Fang-Fu sesi~i çıkarmadı. 
Şanda Lal devam ett,ı 

- Bu sana aon ihtar olsun. 
Bundan •onra fevkalade dik· 
katli ol. Bu ak~ım başka ya· 
hancı alına içerı. Şimdi kimler 
ftr burada? 

lhtıyar Çinli nihayet ka}\d· 
larıııı bıraktı. Başile salonun 
Oç muhtelif istikametini ve ni· 
hıyet Makila Hırtonun bulun· 
labduğu yeri ııQıterdi. 

- ··, an • nuıl olur? 

Hiııdli ıı~s,iz adımlarla pey
kelere do~ru yürüdii. Sızan 
esr!rk~$1eriıt arasında doıaş· 
mata başladı. Ötede beri duru· 

yor, ~ğ lıyor a.çak M:s!e bir şeyler 
mırıldanıyordu. Ni"ı yet Guto ı 
Maksın önünde durdu. Göm
ri11i polis hafiyesinin gözlerit.e 
dikti. 
Dikkatle baktı. Saniyelerce göz· 
!erini ayırmadı. S ğ gözüna 
kimse görıniy~celc bir surette 
kırptı. Mıks bu hareketi tekrar 
etti. Ş~n da Lal tekrar Çinl:nin 
yanına gelerek: 

- Şu sarhoş domuz yüzün· 
den beklemek Jazım 0 gelec~k. 
Bu herifi kir an eve! bu.adan 

4cüçült le pıdan kaybold~. d.yuyor tııusun? H.r tarafta bir hammül ecliyo~lar? Ah·Fang-Fu yavaıçı etrafına 
.•~ ö'üm hıvaıı vı.rl Bu ıırada hazin bir ıe• yük· bakındı ve ıe11:1ce yerinden 

Yeşil ıözlil çanaoar A ba akrep! nuıl karfll • se'di. Esrar ·etlerden b ti d lca'ktı. Y nında duran gaz 
Salonu korkunç bir sessizlik ıac }ız? Acaba huzuruna teket şarkı ıöy:üyorda. Bu eı b.r liıııbas,nı ıhe !arak esr rkeş-

kapladı. Ah-F.ıı .• g·Fu tektıır teker mi yokaa hep birden mi az sonra hafif bir 11unlbya lerin doldurdukları aıralara do~ .. 
eski oyununa dalJı. Gutoıı: ıf,..ceğiz? dö.ıdü. B:r kaç dakika sonra ru yilrüdü. Lam!>ayı yüzlerine 

Tanımadı, dedi. Be:ıi - Belki buraya i'el:r. uüs ütün kesildi, Ah·Fang-Fu tu•ıralı: bütü.ı m'.işterilerini tet· 
•yüzu yualı adam. zannediyor. lnıaallah, öyle olması etrafla hiç alakadar olmuyo d ı. kike baıladı. Ma'a •akrep çe· 
Benim burada oluşuma hayret bizim ·çin daha iyi. Ônün.ie işile meşgu'.dü. Durma· tesi.nin efradını tan·yal-ıilirim 
ettı. Demek ki bu a.qam bura- Bır az ,.vel gelen gemicinin d n kiğıd lı:arıştırıyor, fal ilmidile Çinlinin harele tlerinl 
da Çl'leden üç kişı var, Nerede sesi tekrar yükseldi: açıyordu. dikkatle takıp ediyordu. Lakın 
olduk arına dikkat ettin mi? - Bana bir çubuk ver ih· Gemci Bilin elindeıt ikinci hiç bir Ş'Y anlıyamadı. İhtiyar 

H~r:on baş le ınenfi ışaret tiyar. çubuğu da dJştü. Tamımile Ç nli herkes'.n ö.ıünde duru· 
verrii. O ~ırada peykeierden Ah·Fıng-Fu cevıb vermeden mestollnuşhı. Güçl3,kle anlaş-· yordu. Lambanın soluk ışığı I· 
bırinden yayık ve baygı:ı bir yerinden aiktı. B.I Binin elinden labilen bir sesle lc:onuş'ıyordu: tında yüzlerine bakarak kendı 
şıırkı yük.eldi. Birisi anlaşıl· çubulu alarak yeni baştan dol· - Bana ... ihtiyar Bil derler.. kendine bir feyler mınldanı· 
m:ız bir şe1ler sôy Ü) ordu, Har- durdu. Yen:den ateşledi. Maks· Ben... yordu. , 
\on yavaş sesle bunları Maksa la Harton Çiılinin hareketini Ti a$a~lardan gelen boğuk En son o.arak lambayı Mıks· 
tercüme etti: ıess z=e gözleıile takib edıyor· bır gilrüitü, bir pervane ıeıi la Hartoııun yüzlerine de tuttu. 

- Söylediği Hindlilerin lirik ardı. Ah-fang-Fu işini bit•rip işitildi: Sonıa !yerine dö.ıerek lambaya 
şa kılarından . bııidır. Manası te tekrar yerine oturunca Har· - Rıhtıma yanaşan bir ge- kulunun üstüne h,,,.ı,. • " va· 
şu: içilecek b r kadeh şarap ton Malcsın kulağ:na eğildı: mi, diye fısıldadı Maks. Ya· vaıça bir ıs ık 
var ve ben bu ~:ırabı içtımse Bu çuhıık ve bu h~va rabbi tıpkı rüy d kabus :ll'C·· - Baki t-
ne -çıkar bundan? beni boğ " "· Ne!.:s.m tıkaat• rı)ôrınu uın ıı bi ge.ıyoıl 8ıa - _ _,,,, ... 



Şehir işleri münakaşası 

Kültürpark ve etibba oda
. sı hikayesi 

~~~~---,~~~~-

8 e yyin eyi iyi gören bu .... 
umumı 

efkar yapacaktır 

- Başı 1 inci sahi/ede -
Kültürpark ıçın muhterem 

muhatabım bana şöyle bir söz 
izafe ediyorlar: (içtimada Kül· 
türpırk iş ı ni b.r hay ıl, b,r çıl• 
gmlık d;ye tavsif etmişsiniz.) 

Müsaadelerile söyl"yeyim ki; 
bu içtimada Kültürpark iş'ni 

•Bir hayal, bir çılgınlık. diye 
tavsıf etmedim. Esasen an'ıya· 

madım ki, isim verebileyim. 
Kültürparka musrızdım ve 

hali da öyleyim: Yoksa Kültür· 
parkı •Başarılamaz bir eser. 
diye telakki etmedim. 

Muarız olduğumun, tasvip et· 
meyişimin esbabı da, hala orta· 
dan kalkmış değ;ldir. O,ada 
söyled;ği m sözü ise, o gün bize 
dağıtılan Rus planı fotoğrafları 
arkasına not etmiştim, bunları 
şimdi şurada aynen nak\edi· 
yorum: 

A - Şehre merkezi bir park 
yapmak mı iyidir, yoksa bugün· 
kü şehirciliğin kabııl ettiği mü· 
teaddid küçük parklar, şehir 
b"ava hazineleri, çocuk bahçe· 
leri ve müteaddid oyun yerleri 
yapmak mı iyidir? Bunlar hak· 
kında hangisinin daha fo.ydalı 
ve daha ekonomik olduğunu 
tabii beled:yemiz tetkik etmiştir. 
Lütfen bıınları bize bildirir· 
ler mi? 

B - Kültürparkm yapılma• 
aile planda görüldüğli veçhile 
Basmane·Punta arasında en kısa 
ve en doğru yol olmak üzere 
ıımır pllmnda kabul olunan 
ticari yolun ilgası memleket 
emt a nakliyatına (tahmınen 950 
metre kadar) fazla bir yol kıt· 
etmek mecburiyeti verecektir. 
Bu yolun ilgasındaki nef'i be. 
lediye bize ne suretle izah ede· 
bilir?. Bizce bu, esas p l anın 
ruhunu değiştiren bir hadisedir 
ve şehir ticari harekatını dar· 
be liyecektir. 

C - Esas imar planında 
bugünkü Kültürparkın kısmen 
yeri mektepler ve kütüphane ile 
müze yeridir. Orada kız ve· er• 
kek liseleri de planda göıte· 
rilmiştir. Hali hazır mektep 
teşkilatına muvafık mektepler 
ve il mi mıntaka teşkil edilmiş· 
tir. Kültürpark yapılnıasile mek· 
tepler d.ığıdılmış olacak ve lise· 
!er civarında hayhuylu bir yer 
vücude getirilecektir ki bu, mu• 
zır b:r şeydir. Bu hususta bele· 
diyemizin neler düşündüğünü 
vuzuh a anl•yabilir miyiz? 

D - Kültürparkta bütün eğ· 
lence yerlerini cemetmek uzak 
yerlerde oturanların istifadesini 
tahdit etmektir ki belediye bun· 
}ar hakkında ne düşünmektedir? 
Bu, eğer yalnız o civardaki halk 
için iıe bu kadar büyük parka 
ihtiyaç yoktur. Eğer şehre aid 
ise bunu şehrin muhtelif yerle· 
rine dağıtmak lazımdır. Tabıi 
bunları belediyemiz tetkik etmiş 
o:acaktır. Bu husuıta bizleri 
tenvir buyururlar mı? 

Bm, bu suallerı sordum ve 
dahi:i tertibatında ise iki şeye 
itiraz ettim: 

Birincisi - Açık tiyatro yeri 
vardı. Bu sıcak memlekette açık 
tiyatroya kışın gidilemeyeceği 
g bi yazın da g dilemez. Ka· 
palı tiyatrosu olıı.ıyan yerde 
bu zaiddir. Evveli o yapılma· 
lıdır. 

lkınC': si - Yüzme havuzunun 
·yani p sinin tutum masrafı be· 
lediye bıidcesinı altüst etmeğe 
l;ifıdir ve fenni bır pissin bu~iin 

Yazan: Dr. Memduh Say 
belediyelere yük olan bir şey· 
dir. Fakir bir belediye bu mas· 
raflı işe nasıl ıirmeği düşünü· 
yor. 

Dedim. Notlarım burada bi· 
ti yor. 

içtimada bu suallere mukabil 
aldığımız cevap ve bizlerin 
tenviri şöyle oldu: 

"Biz muhcerem davetlileri bu· 
raya Kültürparkın lüzum ve 
ademi lüzumundan bahı için 
çığırmad · k. Binaların yerlerinin 
tayini içın dıvet ettik, bu hu
susta fıkı derin izi istiyoruz .• 

Bu cevaptan ıonra bız de da· 
ğıldık. 

işte Kültürpark meselesi ve 
beııim it 'raz m. Bugiin ha·a 
bunların cevıplarının ne olaca· 
ğını bilemiyorum ve hala ayni 
işler hallo'ullmamıştır. Emvali 
ticariye üzerine masraf binmiş, 

yollarda arabalar kır . lmış, niha· 
yet arabacılar kabil olduğu ka
dar yapmışlar. Şehir içi park· 
ları tabii yapılmamış ve bakıl· 
mamış. Pianın ise esas ruhu 
bozulmuş vcı memleket iki kıs· 
ma ayrılmış bir ha:e girmiştir. 

Etibba odası arsısına bina 
yaptırmamağı gelince; bunu de· 
ğil yaptırmak, aklıma bile ge• 
tirmem ve ıetiremeın ve y1ptı· 

ranlara da ilk itiraz edecek 
benim. Esbabı: 

Zann"d;yorum ki muhterem 
Hıkkı Oc~koğlu imar plil'ına 

vakıf değillerdir. 
İmar planında burası bele· 

diye sarayı ortada olma'ıc üzere 
iki tarafta hükumet, adliye, 
polis dairesi ve arkesınd• bü· 
yü!c posta merkezi oıma k üzere 
bir adaministrasyon merkezi 
idi. Yani burada Cumhuriyet 
abidesinin etrafında bütün res• 
mi müessesat toplanacaktı. 

N;tekim ayni şebirc lik usulü 
Anka,ada ve lstanbulda tatb k 
olunmuştur. Modern şehircil , k 

bunu icab ettirmektedir. Fakat 
plan burada da nazarı itibara 
alınm·yarak burada hükumet ve 
polise muhassas yerler satılmış 
ve bu aralık eti bba odasına 
riyuet eden bir arkadaşımız 
herkes gibi, oda namına bura· 
dan bir yer aatın almııtır. 

Eğer beni bıy lımı il Hakin, 
Mne olmuşsa olmuş. deyip fik· 
rimi, tezimi de~iştiren birisi 
z10ned yorsa a ' danıyorlar, ben 
iş mes•ilinde başkalarının yap• 
tığı herhangi bir fiil ve hare• 
kete kendi tezimi, kendi itika
d mı feda edenlerden değilim. 
Bence bugün değilse yarın 
(eğer beled ye sarayı yapılına) 
ornı bir adaministrasyon mer• 
keıi olacaktır. Planı değiştiren· 
!eri ben muahaze eder ki bizzat 
bu adımı benim atmıyacağıma 
emin olmaları lazımdır. Oııun 
için ve böyle bir bina yapmağı 
hiç düşünmedim. 

Netice ne oldu? 
Kü:tü ·park tahdid oluııdu. 

Yol kesildi. Emvali ticariye 
üzerine b;r nakliye fia ti bindi. 
Mektep mıntakası kıyboldu. 
Şeb rlıye gelince şimdilik yal· 
nız fuar zamanları istifade et· 
tikleri bu Kü:türpark tamamla· 
nır da oraya maaile gidilmek 
istenirse (Kültürparlc etrafında· 
kileri söylem.yorum) beş nüfuslu 
bir aile yalnız gidip gelme için 
yüz kuruş yol masrafı ödeoıeğe 
mecbur olacaktır ki bunu he 
şehirli tabiidir ki düşünmeden 
yapamaz. (Bittabi umuaıi)'cıt 

A1"A l'JM.l1 

v-.tansız kalan b'.çareler: 

Habeş Rasları se
falet i~indedirler 

--~~~~~-----

Sudan, Kahire ve lskenderiyede 
12 bin Habeş vardır 

Kahire - Şu 
zavallı Habeş ri· 
calinin, memle· 
ket !erini kaybet· 
tikten sonra uğ· 
radıkları feci alcı· 
bet karşısında 
en hissiz kimse• 
ler bile müteessir 
olur. 
Adis-Ababanın 

sukutundan ıon• 
ra yurdunu terk 
eden Habeşistan 
imparatoru Haile 
Selasiye, nazır· 
!arının ve rasla· 
rının bir kısmını 
beraber götürmüştü. 

Eski Habeş zabitleri 

imparatorun Habeşistanın ha· 
zinelerini alıp götürdüğii de, o 
zaman şayi olmuştu. Halbuki 
halen burada burada bulunan 
Habeşistan nazırları, bu şayiayı 
kat'iyetle tekzip ediyorlar. 

Habeşistan Mesai Nazırı Ta. 
fua M hail, Habeşistanın en 
zengin adamlarından biridir. 
Uzun müddettenberi boş bir 
halde bulunan Tafasa Mihail, 
yurdunu kaybedince, pratik dü· 
şünmeğe başlamış ve bir daha 
nezaret bulamıyacağını idrak 
ederek, bir aile gazinosu aç· 

drada ikamet ediyorlar. 
Habeşiıtanın sabık Dahiliye 

Nazı rı Ras Berhon Pariıte bir 
lokantada çalıştıktan sonra, boş 
kalmış ve derin bir sefalete 
düomüştür. 
Habeş:stan Nazırlarından şim· 

di yalnız sekiz kişi hayatta ve 
hepsi de zaruret içinde bulun· 
maktadırlar. Yalnız Ras Sey· 
yumla Ras lmru, ltalyaya teslim 
olmuşlar ve fakat memleketle· 
rine dönemiyerek Romada kal• 
mışlardır. 

Ras Kassa, halen Filistinde 
yaşamakta ve evinde kapanmış 

mıştır. bir halde bulunmaktadır. 

Talasa Mibail, şimdi gazino- Adis·Ababanın feci sukutunu 
sunun başında, tecrübeli bir müteakıp Habeşistandan kaçan 
iş adamı gibi çalışmakta ve ve lskenderiye, Kahire ve Su· 
ayni zamanda bütün arkadaş· dana iltica eden Habeşler, on 
larile uzaktan dahi olsa, daima iki bine yakındır. Bunlar ara· 
alakadar olmaktadır. sında, büyük rütbeli subaylar, 

Tafasa Mihailin ifadesine devlet memurları ve daha bir 
göre; Habeş stan Saray Nazırı çok sıfat ve sınıflara mensup 
Asan Nazi, büyük bir zaruret çok kimseler vardır. Bunların 
içinde Pariste ölmüştür. R s yüzde doksanı, sefaletle pençe· 
Mologea, Habeşistan sabık Ha· leşmekte ve Eakat kendi halle· 
riciye Nazırı Her oy·, şimdi Lo'l· r;ne yeşımaktadır. 
................................. m:ıı .......... 
ıtıbarile) Cumhuriyet meyd•nıo· 
daki arsalar satılmakla da ora· 
da tessüs edecek olan şehir 

adinistrasyo:ı kısmı, yani mo· 
dern bir şehır lci ı~sine bürün· 
mek emelleri aenelerce ııeriye 
atıldı. 

Şehrin imarında en büyük 
eser diye gösterdiğiniz yangın 
yerlerinin dolması keyfiyetine 
ben tehir imarından gene an· 
ladığıma dııir evelki makalele• 
rimde uzun uzun yazılar yazdı· 

ğım cih:tle tekrar dokunmağa 
hacet ve lüzum görmüyorum. 
Ben yangın yeri kapanacak 
diye esas şehir bünyesini alt· 
üst etmeğe taraftar olmak fik· 
rini tasvip edenlerden değilim. 

* * .. 
Sık sı k yazılarda tekerrür 

eden bir şey daha var; müsa· 
adeni:ı:le bunlara da cevap ver· 
m"kliğim lazımgeldi. Bu da 
"demagoji yapıyorsun, istirkap 
ediyorsun hususi bir maksatla 
hücum ed:yorsun. gibi sözlerdir. 

Demagoji, istirkap ve hususi 
bir mııksatia çalışma kelimele· 
rinin henüz kafamda yeri olma· 
dığı gibi olmasına da bir se
bep yoktur. Yazılarım bu son 
günle·de başlam ş ta değildir. 

1920 senes•nden beri yazdığım 
yazılar Yeni Aıır da dahol ol· 
duğu hılde bütün mahalli ga• 
zetelerde ve namı müıtearla Is· 
tanbul gazetelerinde zaman za· 
man intişar etmi~tir. 

Bunlar daima hadiseler üze• 
rinde tetkiki havi ve şahsiyat· 
tan uzak kalmış yazılardır. 

Ben şa b a şlara, fikiılere hür· 
met edeıim. Fakat bu hij • .nıe· 

tımın ış tetkık nde asla tesiri 
olmaz ve olmamalıdır da. 

lzmir suları, emrazı sariyesi 
ve 29-30·31 senelerinde muh· 
telif fasılalarla D. M. inisyali yle, 
belediye faaliyetlerinin tetkikine 
dair silsile halinde ve bir kaç 
sene evci imar işlerine, beledi· 
ye süprüntülerine, mimar Yan• 
senin tenkidine mukabele, iz· 
mir deniz hamamları, 
lar suyunun atısi gibi 

Yaman· 
süjeleri 

ihtiva eden yazılarımın üzerin 
den daha unutulacak kadar bir 
zaman da geçmemiştir ve hep. 
sinde bugün olduğu gibi işleri 

samimiyetle tetkik eden bir ruh 
vardır. Bu tetki le işini yazı ile 
yaptığım gibi mevki ve vazi
yetim müsaid oldukça açık su· 
rette de yapmış bir adamım. 

Tetkik ve tenkidin ne olursa 
olsun faydalı olacatına kaniim. 
Bu noktadan kendimde her za· 
man vazifesini yapmış bir •adam 
istirabatı kalbiyesi bulurum. 

Binaenaleyh bu iddialar ba· 
na bir az fakir iddialar gibi 
geliyor. Maamalib yazı sahip
leri beni ne suretle görmek ar
zu ederlerse kendi hesaplarına 
öyle telakki etmekte muhtar· 
dırlar. Herkes istediği gibi dü· 
şünebilir, herkes istediği şekil· 

de numara verebilir. Bu kendi· 
sinin görüş kuvvetine ve intihap 
ettiği görüş zaviyesine bağlı 

bir keyfiyettir. Herkea fikir ve 
kanaatinde hürdür. iyi gören 
bir umumi ef~ar vardır. Beyyi· 
.ıuı1i yap.ı:ak ise a.ııcak o.dur. 

Bayak köy hikdyesi 

Billiir Köşk 
s~ ili, lcö11lii lcarde ltırimtı armnian 

YAZAN: 
Nezihe Muhiddin 
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Herkes niyetini çekerken kö

yün ııtırtmacı Muhsin yeni go
cuğu ile ortaya geldi. Bu genç 
çoban, ormanlarda, çayırlarda 
sevg liıi için kaval çalıp g•· 
zerdi. Fadime ona da fU ma· 
niyi s6yledi: 

Yaylalarda kuzu raeler 
Kaval ıeıi yürek deler 
Mahzun çoban 1111z dağda 
Sevditini anar gezeT. 

Köylünün yürekten relen bir 
ıevinçle yüzü gülüyordu. Her. 
kes niyetinden memnun olmut· 
tu. Genç Akmanla kömür göı:lü 
küçük Zeynep ve mahcup gür· 
büz Ali ile nar bülbiilü Emine 
nişanlaşmıtlardı. Ömer dayı 
da Hatice teyzeyle nikah kıy· 
dırıp bu gece gcrdeğ'e ıirecek· 
!erdi. Herkes muradına ermişti. 
içlerinden yalnız biri çekingen 
ve düşünceli duruyordu. Bu da 
v<ıktile üç karısı olan, fakat 
timdi de dördüncüsüne ıöz ko· 
yan Şerif hoca idi .. 

Gözü doymak bilıoiyen bu 
adam Samancı köyü:ıdeo iri yarı 
bir dulu nikahla evine getirip 
tarlada öküzlerinin yerine çalış· 
tırmak iıtiyordu. 0.1un bu ar• 
zuıunu kavrıyan köyün balkı 
bu adıma karşı durmaktaydı. 
Şerif hoca niyete çolc inanırd · , 
ne yapıp yaptı Fadımeııin önü
ne giderek bir r.iyet çekti: 

Ununu elemişsin eletini tak git 
Üç karı yetişmez mi sana ÇU• 

buğunu yak git 
Bir ere iki avrat yakışoıaz 
Daha ne bekliyorsun hoca bu· 

ralardan kalk git 

Şerif hocı manisini dinleyince 
küıı küs uzaklaıtı. Herkeıin rön 
lünü hoı eden Fıdimecik artık 
iyice yorulmuştu. Mühendis Do
ğan sevgili lcarııının yanına gi· 
derele: 

- Fadimec; ğ'im, bana da bir 
mani söylemeni dileyecektim 
amma çok yoruldun, bay di bir 
az dinlen, diyerek Fadimenin 
koluna girdi. '-

Maniler susunca ıramofonlar 
başladı. Meydanda toplu olan 
halk biribirlerile görüşüp söyle· 
ı :yorlardı. Tam bu ıen ve •e· 
vinçli gürültünün içinde sivri 
ve keıkin bir düdük seai uza. 
nınca herkes birden ıuıtu. Bu 
keılcin ve uzun düdük sesi ber· 
rak ve durgun bahar havasını 
delerek, ormanlarda, derelerde 
akialer bırakarak uzak ufuklara 
aaplanıyordu. Düdük ıesi titreye 
tıtreye uzaklarda aksedince ıııü· 
hendis Doğan etrafına toplanan 
köylü ile, arkadaşlar ·diye ko
nuımağa baıladı· itte bayramı· 
mızın en büyük sevinci bııdur. 

Anadolu topraklarını kuca • 
lıyan uğurlu demir ağlar lcaaa• 
bamızın önüne kadar geldiler. 
Bu gün kasabaya ıelen ilktren 
fabrikamızın verimlerini para 
yapıp getirmek için unlı: şehir· 
lere görürccek, artık mallarıoıız 
mahsullerimiz bir köşede çürii
miyecek, her yurt kend nde çok 
olan verimi ihtiyacı olan başka 
verim'erle çarçabuk değiştire• 
cek. Yüce ve ıssız dağların ar· 
dında kalıp hasreti çekilen baş· 
ka yurt topraklarını görüp yüz 
sürmek müyesser olacak ... 

Köylünün son dereceye gelen 
sevine• görülecek bir bayramdı. 
Gülümsemiyen yüz yoktu. Halk 
kasabaya gelen ilk tren düdü· 
aiinü uz.un uzun dınlediktrn 

ıonra köy ağası Osman amcıı· 
nın fabrikanın karşısına kurdu· 
ğu ziyafet sofrasına doğru akın 
etmeğe başladı. 

Sevinçlerin en büyüğ:inii du
yan bu mesut ve ııhbatli lıı· 
sanlar öyle acıkmışlardı ki .... 

Ôııde ıair Seyyah Dikmen 
Fadimenin şarkılarını çalarak 
yürüyor, halk bu ıarkıyı Dik· 
menın curuıle beraber ıöylii• 
yordu: 
'tarlalar ekin dolsun 
Altın başak bol olsun 
Bu güç savaş y.ldırmaz 
Bükülmiyen kol o sun. 

§ 
Tenbellerin yüzü solar 
Çalışınca ambar dolar 
Hıç yılmadan aavaşınca 
Çelik olur sıska kollar 

Akşam güneşi çam ormanının 
nefti gölgelerine girince ziyafet 
ıofrasına oturanların gözleri, 
fabrikada parıldıyan bol elek· 
trik ışığile kamaştı. Ortaya bü
yük lengerlerle gelen kuzu dol
maları paylaşılmadan evci Do· 
ğan ayağa kalkarak halka bay• 
ramı kutluladıktan ıonra köyün 
adını deji.tirdi: 

- Bu köye artık • Garibler 
köyü. denemez arkdaşlar ·dedi· 
uygun görürseniz eğer köyümüze 
bundan sonra • Yiiitler köyü • 
diyelimi. 

Köylü bu yeni addan ço~ 
kıvenç duydu, hepıi b rden el 
çırparak köylerinin bu yeni ve 
güzel adını alkışladılar. 

Şimdi 11ra fabrikaya bir a.:I 
koymağa gelmişti. Her ajı:ı:dan 
bir söz çıkıyor ve iizerleriode 
b.erkeain fikir ve arzusu b'rlet
meden unutuluyordu. Fabri~aya 

ıüzel ve uygun bir ad bulmak içia 
herkes ayrı ayrı düşündüğü bir 
aırada ayağa kalkan Yağız ni· 
nen·n sesi: 

- Bu ışıldak fabrikaya "Bil· 
lur köık. adından gayri uygun 
bir isim olmaz. 

Diye yükseldi. 
Sofradaki sevinçli insanların 

rözleri hep birden ifil ış.l ııık 
1açan fabrikaya çevrilmişti. Hep 
bir ağızdan çıkan bu ıözler or· 
talığı çınlattı: 

- Evet, evet; en uygun ad 
budur: Billur köş1c:. 

Bir mütercim 
arıyoruz 

Gazetemizin Fransızca ve 
Türkçeye iyice vakıf, tercüme
ye muktedir ve gazetecilik 
meıleğine hevesli bir arkadaşa 
ihtiyacı vardır. Talip olanlann 
idarebanenıize müru:aatlarL 

Mii.tekaid, yetim ve 
dulların maaşı 

Mütekaid, yetim ve dulların 
üç aylık ıııaaşları Martın birinci 
günü tevzi edilecektir. Tevziat, 
bir günde bitirilecektir. Bordro· 
ların muameleleri tamam'.anmak 
üzeredir. Askeri mütekaitler! 
malu'lerin maaşları hüküme 
konağındaki malsandığından 
mülkiyeli müteka:d, yetim v 
dulların maaşları da yeni ma 
liye şubesi binasındaki vezne 
den verilecelctir. 

Bazı krallar Romaga 
gidiyorlar 

Roja, 23 (A.A.) - Dolaşa 
bir ıayiaya göre M. Hitlerde 
başka Belçika, S am kralla 
ile Hollanda krahçes , Arrı 
vutluk ve Yunan kralları 
ltalyaya gideceklerd,r . 





DEUTSCBE LE .. 
\A TE-Ll IE 

G. m. b. U. 
HAMBURG 

[EUTSCHE LtVANTE. 
LINIE, A. G. HAMBURG, 

"TLAS LEV ANTE LINIE A.G. 
EREMEN 

•t:RNST L-M RUSS,, vapuru 
!7 Şubatta beklen yor. ROT· 
tl:.ROAM iç n yak alacaklar. 

11ADANA,. v puru 18 Şubatta 
'eklen yor, HAMBURG ve 
IREMEN ;çin y le al caknr. 

ARMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

0 GLOCKSBURG,, vapuru 8 
Maitta b~k en yor. ROITER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
~n yük lacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"OıTUZ,, vapunı 22 Şubatta 

ekleniyor, KOS1 ENCE, GA· 
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
tUNA limanları için yük ala· 
eaktar. 

•DUROSTOR. vapuru 18 
Martta bekleniyor, KOSTENCE, 
GALA TZ ve GALA TZ aktar· 
IDall TUNA füoanı..., için yük 
alacaktır. 
JOHNSTON WARREN LINES 

l.JVERPOOL 

.. INCEMORF.,, vapuru 27 Şu· 
t.alta bekleniyor. BURGAS, 
\' ARNA. KôSTENCE. SUUNA 
<iAı.AZ ve IBRAtL liaıanlan 
~a ,&k alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEk 
HAVSLINJE 
OSLO 

•ACHDAD,, mo\örü \t9": 
6rtalaranda bekleniyor. OIEP PE 
• NORVEÇ ıçio yü~ ala· 
taktır. 

AAMEMENT DEPPB 

• }ın:,, vapuru Mart 
ertalantııda bcklrniyor, ANVERS 
itin yak ılacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES 
Hl !XPORT STF.AMSHIP 

CORPORA TION 
"!AHIBIT~.. w.,an 10 

Ş..battta Wtlenıyor. ~EVYORK 
itin pis al.caktw. 

Tl ROYALE HONGROISI 
DANUBE MARITIME 

"DUN~. motörl 15 Şubatta 
w.ıe..·,or, BUDAPE..Ş1 i. BRA· 
flSL.\VA, ViYANA " UNZ 
iılia yu'1c atacaktır. 
bblar~ banket tarible

tlle uvl•nlardaki del"fildik· 
ltrden ac:tnta biç bir meauliyet 
..... tlmet.. 

Dda fızla tafmlit alnıak için 
riDcikordonda VJ. F. liENRY 

\'AN DtR ZEE & Co. N. V. .. -.... ....... 
llllmai rica olunur. 

Telefon No. 2007 /I008 

aşvekilimizio 

en son resimleri 
Büyük eb'atta Baıvekilimıı 
Celil Barırıft fotofrVileri 

,.ıaız Hacı Alıpııı otehnde 
o, ressam B. İsmaıldcn teda· 

~ edebilirsiniz. 

Kültür 
IDEBT, TERBIVEvl, 1 

SOSYAL MECMUA 

En yeni terbıye cereyanla· 
ftbı, ilmi neır yatı ve dünya 

ebiyatınm e ) güzel puça· 
ıD neşreder. 
H"çbir münevver, bir çocuk 

llabası KÜLTÜR ü tak pten 
ak ka amaz. 
Yıllık abone bedeli 240 

eltı aglığı ı 30 Jru: .)agısı 
eti k.n uştar. 

es: lzmir KUltOr 

Fratelli ~perco 
Vapur A centası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

'
1 TRAJANUS ,, vapuru 21 

Şu 1 at a re' p ANVERS ( otru} 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG lim nlan iç n 
yük a acaktır. 

11HERMES,, 1v paru 3 ~artta 
g"l p BURGAS, VARNA ve 
KÖS TEN CE için yük aia taktır. 

"MARS., vapuru 7 Martta 
belc'enmekte o1up ROTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük 11hıcaktır. 

SVENSKA ORJENT 
LINIEN 

"FINN,. apuru 2\ ubatti 
~lıp ROTfFROAM, HAM 
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
VANIMARKA lımanJarı 8AL· 
T K ve NORVEÇ liman lan iç n 
yük alacaktır. 

"GOTLAND,. motörü 3 M r('; 
ta beklenmekte olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, 
DANZIG. D NIMARKA ve 
NORVEÇ lımanlan için yük 
alacaktır. 

" GUNBORG ., motörü 14 
Martta beklenmekte olup ROT
TERDAM, HAMBURG. GDY· 
NlA, DANZ.G, DANiMARKA 
ve BALTIK ımanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vııpuru 7 
ge1ip MALTA, CENOVA ve 
MARSIL YA liman arı için yük 
ve yolc\a lc:abul eder. 

ZEGLUKA POLSKA S. A. 
"LECHlST AN,, motörü 15 

Martta beklenmekte olup AN
VERS, GDYNIA ve DANZIG 
limanlan için yülc alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
n•vlun !ardaki dtğişiklilderden 
acente mesuliyet lcabul etmtz. 

Daha h zla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahli>:e 
lnnaıı larkaıında FRATEt.iJ 
SPER CO vapur acentahfana 
müra cııat tdilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 

Akhiiar Marmara na. 
/ıiyetinde •atılık tarla 

ve mera 
Maıiıada Buldınh Ali ln11 

Bayan F atmanın Akbisaran Mar
mara nabiyHi civannda Y alçı 
demekle maruf 3000 dönüm 
muta•rrıf oldutu tarla ve me
rası pızarhlr auretile a1blılcbr. 
Talip olanlarıo Bayan Fatma 
ile vekili umumisi Akhisar dava 
\lekıllerinden Hüaeyin Hüanü 
Ôz" urda müracaat etmolerı il&n 
olunur. O. 15 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

V apar A centa11 
llrintıktırdon R~ı biaaa' 

Tel. 2443 
LONDRA HA TTl 

ilJ>OLO. vapuru Şubat orta· 
sındı LON nRA, HULL ve 
A~VERSten ~lip )Git eıltr 
rıaılc ve ayni ıımındı L<>N• 
ORA ve HU LL için 1ii&ı: ala· 
caktır. 

"GITY OF EXFORD., va· 
puru Mart ıptida•nda LONDRA, 
HUU... ve ANVERSten ıelip 
yük ç karacak ve ayna zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LlVERPOOt HAm 
"MARDlNıAN,. vapuru 20 

Subatta gt>I p UVERPOOL ve 
GLASGOW ıç·h yük alacak. 

"LESBIAN., vapuru Şubat 
ortıSlnda LIVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN i~lip yük ~kara· 
cak. 
tEUtSCHE LEVANTE. LINIE 

"ANDROS. v~puru 9 Şu· 
batta HAMBURG, BRE~.EN 

ük 
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1\1ütekaıtlerle dul ve yet~mlerio 17 

• y' 
1
• Lr • .. 

nazarı dikkatine z 
A keri ut maa an hu umet da r s ndelcı Ma ıye vezneıinden 

müıki zat maaş arı yeni maliye şubesi b nasınO. açılan vezne· 
den ted ye o unac ktır. 

lzı iı· Oefterd rlığından: 
l - Askeıi ve mülki zat ma;ışları erbabına b·r kolaylık ol· 

mak üzere 1 Matt 938 den itibaren aşağıdaki fıkralarda yaz.ıh 
mah~llerde le ıyat yapt!mesına karar ve ılm"şti'r. 

A •• As ·i üt aitlerle askeri dul ve 
yet • ."mlere hu .!Ümet dairesi için~eki Ma. 
liye verea~sihde.12. 

B •• Müllri mütekaitlerle (mülki dul ve 
.yetimlere$ man iıliel '' ttde ı)leni maliye 
fubııcni btılundrıfu b ·rın ıltın vez. 
neden ted·yat yapı~ac:ıktır. 

Alakadar zat maaşları erbabının 1 Mart 938 Sah günü mesai 
saatinden itibaren akşam saat 18 ~ kadar bu taksimata göre 
kendılerine mahsus kiş lere müracaat ederek 11ra numarası 
üzerinden ;stihicak anm afmafın. 

2 - Aylıklarını em.ak ve eytam ban\cas ndan kırdıran as· 
keri ve mülk" mütekait dul ve y~timlcrin maaş ciizdanlarile 
birlikte muamelesı yapılmak üzere 25 Şııbat 938 Cu. 
ma gününden itibaren defterdarlık mu
hasebesine müracaat etmeleri sayın ala. 
kadar/ara arz o unur. 571 

lzmir iskan mndorlüğünden: 
lzmir vilayeti dahilindeki göçmenler için Menemen kazası 

merkezinde 14, Bergama kazas mn Kınık nab"ye merkezinde 20, 
D kili lcaznı merkezinde 31 şehir tipi, Çeşme lcazasanda 47, 
Kuşadası kazasınan Davutlar köyünde 29 ve Foça kazasının 
Batl•raraıı mevkiinde 37 köy tipi tek evin iaıaıı 15/2/938 
tar h nden itibaren on beş gün müddetle ve pazatbk ıuretiltt ek· 
siltmeye konmuştur. 

l - Şehir tipi evlerelen beherinin muhammen keıif kdeli 
470 ve köy tipi evlerin 420 liradır. 

2 - Eksiıtme 1 Mart 938 tarihine müıadif Sah tünü ıaat 
on be,te İzmir iıkin •Üdürlütü daireainde müteşekkil k•miı· 
yonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Mu.aldcat tem ·nat bedeli olarak yüıı:de yedi buçuk ku
nttan tutan olan teminıt par111nın yatırıldıtına dair makbutun 
ekı itmeden evel komisyona tevdi edilmiş olmaaı lhamd1r. 

4 ~ •steldiler mevcut tartname veıaır emkl IMtr ıü itkin 
daireıinde görebilirl4r. 

S - Yukanda yaı•h gün ve saatte lzmir itkin dairesine 
müracaat ed lmeıi üzumu ilan olunur. 17 24 490 

lt5tanbul Jandarma satin alma ko-
mi~yonundan: 

Miktan Onli Tahmin bedeli hk teminab 

707750 Adet Kapıul 
120840 " Sustah lcıpıdl 

207 Kilo Çiriş 

137 ,, 9.katlı keten ipliti 
450 ., 3. " " " 
797 ,, Okçe perçin çiviıi 
191 ., ,, takviye ,, 
650 Manıal Ağaç çıviıi 

93 Metre Zımpara kl).dı 
9000-12000 Kilo Kösele 

7240 ,. Vaketa 

Lira Ku. Lira K•. 
242 32 18 17 
193 34 14 50 
62 10 4 66 

732 95 $4 97 
2632 so 197 44 
223 16 16 74 

53 48 4 01 
442 00 33 15 
5s so 4 19 

20280 00 tS21 00 
18027 60 1352 07 
42945 25 3220 90 

1 - Vekiller heyeti kararile parası 938 mai ıeneıinde ve
rilmek üzere cinsi, miktarı, tahmın bedeli ve ilk teminatı J'9ht 
rıda yazılı "11,, kalem kundura malzemesi 2-3-~38 Çarşamba 
günü saat 15 de G dıkp•ıadaki jandarma satan almı komis
yonunca kapıla zarf eksi tmesale ıatın alınacaktır. 

2 - ''11,. kalem malzem ·nin ayrı ayrı isteklilere ihaleıi caiz 
olduğu gibi heps.nin veya bir kaç kalemınin b r istekliye iha
lesi de cai~dir. 

S . - Şartname ber gün Ged.kpaşadaki tındarma satın al•a 
komııyonunda ıörülebilır. Veya "215,, kuruı •.ak.bilinde aldı· 
nlabilir. 

4 - lıtekl lerln eksl'tme glaü •at "14., de kadar kanun ve 
ıartnamcs ne göre h zırlıyacakları teklif mektuplannı komiıyona 
Vt-rmelcri lazımdır. 15 20 24 1 763/449 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akaeki bankuı karşısında No. 3S 

Garod oıom•lik Radyoları 
En tabii ses, en kolay kullanış, en şık moble, en bassu aparey 

Kalorifer 'fesisatı 
En büyük· müeıseselerdell itibaren bir kaç odalı evlere 

\cadar bilhassa • partmanlar için kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
Fennın en son hediyesi, pratik, kuvvetli ve emin aletler 

Neon tüpleri ile tenvirat 
Matazalaranııa ve müesseselerinize güzellik verecek b ı 

t•ı ~ıııt 11yni Hmanda ıize büyük bir rf"'<-

1 

Kadın dikitleri ve 
şapkaları atölyesi 

Parit, LtJndra, Viyana mo 
dalarının yüksek modelle. 
ti takib ve tatbik edilir 

Yıldız atölyesi, giyimleinde 
en titiz olan Bayanları mem· 

'"'" t'9eh:tetlırı 
M, ~tim va 

Saime Ôzgören 
Pariı Dikiş Akademisindeıa 

Diplomalı 

Hakdmlt crıcltles: 
~amlı sokak Na. 2 

I Z MIR 
T-ele/on: 2535 

Mastarcı tesviyeci alınacak 

Askeri fabrikalar omu 
müdürlüğünden: 

Karakkalede topçu mübimmat lıbt-ikHı için beş biriaci 11n 
eutarcı tesvıyeciye ihtiyat vardır. Yol masrafl ra kendilerin 
ait olmak üzere yapılacak ımtihanda takdir olunacak güadelild 
çahşmağı kabul edenler imtıhın ıç n büfus ve aıkerlik tabı 
~ sanat vesikası ve bonserviı erile doğruca fa'hriltı tlludürl 
tüne müracaatları. l~ 18 21 24 27 392 

inhisarlar toton fabrikası modnr 
Anndeıı: 

Falll'ilrılllıı ibtiytcı için muhtelif • .. 'atta bir miktar bey 
birinci Iİagal kerelte birer miktar ınılatelif bombe başlı civa 
itkence, ataç •iditt, zımpara kiitcli, tel çıvı, mubtelıf ko 
teli, de.alr deıtere, pkiç, brpttea 8fik ebiltme ile utua 
necaktır. 

ihale 14 Mart, 938 P.-te.i llal ıaat • dlttttdlr. 
isteklilerin bu • ltadat partlll W• .. 11111~"••• 

fabrikada mütetelt~l ko_..,_ adaa al•alah •d• ttttn 
ft aaatta müracıtatlara ılin olunur. 20 24 17 3 

01111111111nınıın11111•ımn11111ıını11111m11 nuıuı•nan11nn 

KIRILMAZ 

HAKlKl 
TERMO 

Ç~fitlerl G~ldl 
Zarif, FevkaldJ• Saf lam H çolı u usd 

Şifa Ecza 
Çok zengın çeşitlerini gôrQnQz 

mımn ımınımmmmnm11nnın1ııımıınnımınnnnnnı11111nn111ulnı 
Gomr k uh ıa ge l 

tanlığı ı~taobul satın alma ko 
yonundan: 

t - Gümrik malaafua erab ıı·n 3409 takım yaaldt 
ıenin 7/3/938 paurteli fla6 qat 1 de kapalı zarfla ebilt 
yapılacaktır. 

2 - Ta11alanın bltan 18749 lira ,_, kurut ve ilk te 
1407 lrıdar. 

3 - Şartname tvtaf komııyondadır göriileb br. 
~ - lıteklılerin o ,en ebiltm• Matinden t aaıt e 

kadar 2490 aaytlı kanunun 32 ınet maddeai hükmüne gör 
zarhyacaklan teklif mektuplal'I•• Galata eski idbalat gü 
bin11ındaki komiıyona ver9eleri. 16 19 24 2 

Kimyag r alınacaktı 
A~k~rt fabrikalar t1mum mod 

lnğnndeb: 
Kmkkalede çahştarılmak üzere maden tahliller nde ça 

ve yetişmit bir luınyager alınacaktır. letek ılerden aske 
yapmış olantann vcsıkalarile umum hıi dürlüğe şıfahen 
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P t ·ı P kt J o· kt Ş h G-öğsii yumuşatır, balgam söktürür., öksüri1ğil as I e Ora 0 Or a ap söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir. 

Hassas ve temiz iş 

l\lutedil fiatle 

Sözverilen gnnde 

l!lllmlll!!ll ____ Makine tamirha· 

H esinde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demircil~r 

No. 16-18 

Sep~o!in 

DIŞ · 

macununa 

laıllanıms 

Toptan 

aatış yer: 

Peş'emalcılarda 

L -.tfi Krom 
Ecza deposu 

EN MÜKEMMEL DİŞ MAC.UNUOUR 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrika ların fotoğraf makineleri, film, cam, ki~ıt, 
kurt ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczaıar, fotoirai atat 

ve edevata, tont ve ıcbpalar. 

Fotofrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve •krandıımanlar, aenedat vo cvru 

iitmaahlan ve kopya lan kemali dıkkatlc yapılıı. 

AMA1 .. ÔR İŞLERi 
Dcvclopman, kopya ve ber nevi a~randi.ıımaıı ıürat vo ocfa· 

ıctlo yapılır. 
IZMIR: Emirlerıad~ çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, ~. J 
T elefon: : 675 Teig·af· Ruc;tem lzmir-

Hara~~· kard~şler 
B.. ya ve 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kend 
ba1ıne göre ternız b r eve, mısatırlerıni kabul edecek bi r salon ı 
rahat )aşıyacak t!Şyaya mubtaçtı r. iyi bir mobılya içinde kend.nızi 
v · aıleuızı muhite daha iyı tanıtabilirsiniz. Eviuiıın eşya.sa bayatı· 

ıın etıketı olduğuııu unutmayınız. 

Memurlar1.J 1 O tak,,itte veresiye muamc:. 
lt" i yapılır. 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhh eza 

Mücellit 
Ali Rıza 

' .. 
En temiz ve on zarif itleri 

ıüratl e yapar. 

B."r kere müracaat 

ed."niz. 

Yeni Kavaflar 

çarş ·sı No. 34 

• Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler ıokak No. :iJ 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, lıan, 
balgam ve ıaire ta h. 

lilleri .vapılır 
°" Qracaat yeri: 

lkincibeyle• ııınkak 

Telefon 3869 
Birinci Sınıf M':!ıı ..... 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oflrı 

Cilt ve Tenasül hasta'ı1'· 
ları ve elektrik tedavi8' 

lımir • Birinci beyler aolcalt 
Elbamra Sineması arkuınd. 

Tt-le'on : 3479 

______ ,__~~-
Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numao ~ 

luığı N1J. 'J. s 
Kabul ıaatleri: üğleden evel 

•aat l 0-1 J. öt leden aoorı 
l 5 30 • 17 Tele. 3-t34 '~ 

, r~ 

1938 Mcaelleri geldi 

ole Otomobilleri 
K u,~, eti ~ok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

\ e cihauııı ~n lıeğenilmi~ otomobil1eridri 

Vedelk parçaDaır mevcuddllur 

Old~ınobil otomobilleri de her tQr)Q evsafı haiz, sağl.ım, 
el verişlj, µ:üzel ve l Q k~ mukiıı~l~rdi.1.· 

lzmir ve bölgesi bayii: O .. Kutay 
Birinci kordon telefo.n 2704 


